
Förbättrat stöd till 
utsatta barn och unga 
– lärdomar från Socialt utfallskontrakt i Norrköping





2015 började Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Lumell Associates att diskutera möjligheten att upprätta en 

ny form av samarbete för att gemensamt adressera en samhällsutmaning. Inspirationen var dels 

Norrköpings och SKL:s erfarenheter av sociala investeringar dels den utveckling som börjat i andra 

länder kring så kallade Social Impact Bonds. En förstudiefas och intensiv dialog kring insatser och 

kontraktering resulterade i att Sveriges första sociala utfallskontrakt blev operativt i augusti 2016. 

Under arbetets gång har många lärdomar dragits och här sammanfattas några av dessa. 

Förhoppningen är att ge inspiration och att erfarenheterna ska vara relevanta för alla som på olika 

vis driver eller ansvarar för utvecklings- och innovationsarbete i eller i samarbete med offentlig 

sektor och som är nyfikna på vad ett socialt utfallskontrakt kan innebära. Särskilt relevanta bör 

förstås erfarenheterna vara för de som arbetar med barn och unga i samhällsvård. Skriften bygger 

på totalt 13 intervjuer som genomförts med samtliga berörda aktörer - såväl operativa som 

strategiska och stödjande funktioner. För sammanställningen svarar RISE Social & Health Impact 

Center, i egenskap av nationellt kunskapscenter kring utfallsfokuserade lösningar, i samarbete med 

projektparterna. Ambitionen är att visa på lärdomar, även sådant som varit utmaningar och där de 

olika parterna kan ha olika bild av situationen. Den slutliga utvärderingen kommer under hösten 

2020 och syftet här är främst att visa på resultat och erfarenheter utöver de utfallsmått som ligger 

till grund för effektutvärderingen av projektet.

En unik 
social investering



Resultaten är preliminära

•  Givet insatsens upplägg kan slutgiltig utvärdering inte göras förrän i slutet av kontraktet, under hösten 2020

Socialtjänstkostnaderna verkar inledningsvis vara högre för insatsgruppen i relation till 
jämförelsegruppen

•  På kort sikt har socialtjänstkostnaderna överlag varit högre för insatsgruppen i förhållande till 
jämförelsegruppen (ca 1-1,5 år)

•  Det finns en positiv trend som tyder på att ekonomiska besparingar för insatsen kan vara möjliga på 
medellång sikt (2-3 års sikt)

•  Parterna är överens om behovet av att även utvärdera insatsen på 3 års sikt, utöver de 2 år som utvärderas 
inom kontraktet, för att kunna få en bättre bild kring insatsens ekonomiska effekt 

•  Det är svårt att göra pålitliga analyser gällande subgrupper givet att endast 60 individer fått insatsen, men 
det finns indikationer på att resultaten generellt är bättre för personer under 18 år än för de över 18 år

Preliminära resultat för samtliga sociala utfall är positiva

• Varje socialt utfallsmått mäts vid tre tillfällen för varje individ

•  För de individer som hittills genomfört samtliga tre mättillfällen är indikationen för samtliga fem sociala 
utfallsmått positiva. Detta kan tolkas som att individerna generellt haft en positiv utveckling under insatsens 
gång, utifrån den egna startpunkten

•  Mest tydlig är förbättringen kring delaktighet och att individerna i stor utsträckning uppnått de mål som de 
själva har satt upp

Förändring av skolresultaten är ännu svårt att uttala sig om

•  Skolresultat är det utfallsmått som tar längst tid att fastslå och saknar ”mellantider”, varför det är svårt att 
uttala sig om ännu.

•  De preliminära indikationer som finns är dock positiva, särskilt i förhållande till att målgruppen över tid 
tenderar att ha en negativ utveckling vad gäller skolresultat

Givande
-   Fokus på utfall för målgruppen

-   Stärkt informationsbild

-   Engagemang och perspektiv från olika parter

Utmanande
-    Säkra att positiva erfarenheter tas tillvara efter 

avslutat projekt

-   Målgruppens behov är komplexa

-    Resurskrävande och ovant arbetssätt vad gäller 
ambitionsnivå på uppföljning och kontinuerlig 
styrning

Preliminära resultat



Norrköping önskade att närmare belysa kommunens insatser kring placeringar av barn och unga och detta blev därför 

utgångspunkten för arbetet. Omfattande analyser av socialtjänstdata parallellt med ett gemensamt kartläggningsarbete 

mellan socialkontoret och utbildningskontoret genomfördes för att skapa en gedigen förståelse för utmaningar och potentiella 

lösningar. Slutsatsen var att det finns stor potential att genomföra insatser för att stärka HVB- och SiS-placerade barn och ungas 

skolprestationer samt att minska risken för återplacering efter avslutad placering.

Insatsen har tagits fram baserat på forskning och kunskap om målgruppen och består av förstärkt arbete för en framgångsrik 

hemgång efter placering, och därigenom minskad risk för återplacering, förstärkt arbete för en god skolgång under och efter 

placering liksom ett individuellt anpassat skolstöd, så kallad ”tutoring”. Insatsen har huvudsakligen utförts av ett insatsteam inom 

Norrköpings kommun, som rekryterats särskilt för denna insats, med tillägg av en extern aktör som upphandlats för att utföra det 

individuellt anpassade skolstödet, tutoring.

Insikterna från analyserna liksom de föreslagna insatserna vägledde utformningen av det sociala utfallskontraktet som 

förhandlades mellan Norrköping och Leksell Social Ventures (LSV). Förhandlingarna pågick från september 2015 till januari 2016. 

Resultatet vad gäller finansiering, riskdelning och uppföljning av utfall beskrivs i grafiken på följande sida.

Bakgrund och utformning



(Oberoende part genomför
kontroll av utfall och beräkning 

av utfallsbaserad betalning)

Ekonomisk modell

-   LSV investerar upp till 10 mkr

-    Norrköping garanterar 40% 
återbetalning på aktivitet

-    Resterande 60% villkoras på 
minskade socialtjänstkostnader

-    Upp till 20% möjlig avkastning 
för LSV om skolresultaten 
förbättras för målgruppen och 
kostnadsbesparing större än 
break even

-    20% av Iris Hadars ersättning 
avhängig förbättrade skolutfall

Kontraktsbärande utfallsmått

-    Socialtjänstkostnader (jämfört med historisk referens)

-   Skolresultat (individuell förflyttning)

Sociala utfallsmått som följs upp

-   Psykisk hälsa
-   Risk- och missbruk
-   Familjeförmåga

-   Delaktighet
-   Individuella mål



Bättre insatser och ökad förståelse för målgruppens behov

Barn och ungdomar som placeras i HVB-hem eller SIS-institution av Norrköpings kommun får ett mer kraftfullt och likvärdigt 

stöd, från att placeringsbeslut fattas till dess att personen är tillbaka i hemmiljö och ordinarie skola eller motsvarande. Det ges 

bättre förutsättningar att matcha behov med behandlingshemmens kompetens och kapacitet samt att i nära dialog med den 

unge planera för vad som ska hända efter placering och förbereda skola och nätverk på hemkomst. Ett konkret exempel på bättre 

relationsskapande är att den placerade får hjälp med att tolka och förstå anledningen till och syftet med placeringen. Med en ökad 

förståelse för nuläget ges förutsättningar för dialog om ungdomens egna målsättningar och tiden efter placering. Exempelvis kan 

behov av utredningar, stöd och träning kopplat till funktionsnedsättningar upptäckas och mötas.

Fokus är på skolgång och det individuella lärandet, faktorer som är avgörande för bättre långsiktiga livsvillkor. Tutoring ger de unga 

individuellt stöd till att lyckas bättre i skolan och är en stabiliserande faktor när placering avslutats. En utmaning är dock att flera i 

målgruppen är äldre än förväntat och därmed inte aktuella för högstadie- eller ens gymnasiestudier vilket gör att tutoring inte passar. 

Det har blivit tydligt att en majoritet i målgruppen har olika former av psykisk ohälsa och därmed ofta är i behov av stöd från Barn- 

och ungdomspsykiatrin. Uppföljning av de sociala utfallsmåtten indikerar att situationen förbättras över tid för en majoritet av 

deltagarna. Det går inte att fastställa att det är just insatserna som leder till hela förbättringen, men givet den komplexa situation som 

flera av de unga lever i samt tillgänglig kunskap om hälsa och livsvillkor för gruppen som helhet så finns det goda skäl att anta att 

insatserna bidrar.

Norrköpings kommuns roll och erfarenheter

Kommunen har haft ett huvudansvar för insatsen inom ramen för det sociala utfallskontraktet. Dels har Team Nystart, som är 

anställda av kommunen, ansvarat för den största delen av utförandet, dels har Norrköping upphandlat Tutoring, den skolstödjande 

insatsen som utförs av Iris Hadar. På strategisk nivå har socialkontoret tillsammans med utbildningskontoret haft direkt ansvar för 

ledning och styrning av insatsen. Ekonomi- och styrningsavdelningen via Ekonomidirektören, har varit formell part i relation till Leksell 

Social Ventures.

Team Nystart – relationsskapande och datadrivet arbete för bättre resultat

Teamet upplever att projektet möjliggör ett mer tillfredställande arbete med de placerade barnen och ungdomarna jämfört med 

vad som tidigare varit möjligt. I ordinarie verksamhet finns inte resurser att hålla en lika tät kontakt med de placerade samt att följa 

och koordinera insatser och kontakter. Specifikt kopplat till utfallskontraktet har fokus på uppföljning varit ett delvis nytt inslag som 

teamet över tid uppskattat mer och mer. Det externa intresset från finansiär och intermediär har varit motiverande. Konkreta frågor 

från finansiären till kommunen samt analysunderlag och stöd från intermediären upplevs ha underlättat en dialog mellan teamet och 

andra verksamheter i kommunen och regionen kring målgruppens behov.

”Vi kan nu säkra uppföljning av hälsa och skolgång under 
tiden som ett barn eller ungdom är i samhällsvård” 

(Norrköpings kommun)

Erfarenheter under projektet



Genom att flera typer av kompetenser (socionom, specialpedagog och arbetsterapeut) arbetar tillsammans skapas en bättre överblick 

kring den unges behov. Precis som teamets sammansättning av olika professioner har även dess organisering, där några är anställda 

av Utbildningskontoret och några av Socialkontoret, varit en viktig förutsättning för att länka de sociala aspekterna med skolgång. 

Glappet mellan målgruppen och tillgängligt stöd har minskat med hjälp av teamets arbete med att identifiera, planera och samordna 

resurser.

Lärdomar kring ledning och styrning

Förutsättningarna för ledning och styrning har genom arbetets fokus på data, regelbunden uppföljning och strukturerade arbetssätt 

varit bättre än vad som är normalfallet. Det har löpande funnits representation från de berörda kontoren och kunskap om 

målgruppens behov och förmågan att svara mot dessa har presenterats strukturerat snarare än anekdotiskt. 

Alla inblandade parter är överens om att förbättrad informationsbild är en av de mest framträdande poängerna med projektet utöver 

de konkreta insatserna till målgruppen. Till del speglar detta den mångfacetterade verksamhet som en kommun bedriver - det finns 

alltid en konkurrens om uppmärksamhet och resurser från olika verksamheter och målgrupper. HVB- och SIS-placerade barn och 

unga är till antalet en liten grupp, inte minst ur Utbildningskontorets perspektiv som hanterar samtliga barn och unga i kommunen. 

Detta tillsammans med det dubbla huvudmannaskapet för skolan är sannolikt en försvårande omständighet när det gäller att förankra 

syfte och metod kring projektet till samtliga rektorer och elevhälsoteam. Både Team Nystart och Iris Hadar har observerat skillnader 

i skolornas beredskap och motivation att arbeta med målgruppen när de kommer tillbaka från placering. Även om samarbetet mellan 

Social- och Utbildningskontoret varit givet från början och detta inte heller är unikt för detta projekt så finns det indikationer på att 

projektet framförallt uppfattats som berörande socialtjänstens arbete.

Målgruppens behov är mångfacetterade, för flera har kontakter med regionens Barn- och Ungdomspsykiatri varit aktuella. Insatsen 

upplevs ha medfört att kommunen och regionen kommit närmare varandra kring målgruppen men det finns utrymme för förbättring. 

En annan aspekt är att flera behöver tillgång till särskilda boendeformer inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) efter avslutad placering. Teamet är inte rådiga över detta utan det är en fråga för en annan förvaltning, Vård- 

och omsorgskontoret. Brist på boendeplatser samt till viss del olika syn på kvalificeringsgrunden för LSS har lyfts under projektet 

vilket pekar på att synkroniseringen mellan förvaltningarna kan utvecklas.

Även om information för löpande uppföljning gjorts tillgänglig genom satsningen så finns det en eftersläpning i data. Det beror delvis 

på en förväntad fördröjning mellan insats och effekt men det är också kopplat till att den data som analyseras för uppföljning inte är 

enkelt tillgänglig. Betydande bearbetning av data är nödvändig för att följa individer över tid i socialtjänstens system, en insats som 

i projektet genomförts av intermediären. Det finns alltså potential att införa skarpare IT-system och att automatisera en del av den 

uppföljning som görs i projektet för en mer effektiv styrning.

Styrning med investeringslogik

En viktig fråga kring projektet är dess kostnadseffektivitet, inte minst då den kommunala budgeten bedöms blir allt mer ansträngd 

under kommande år. Det finns indikationer på att insatsen till en början är kostnadsdrivande, sannolikt kopplat till att kvaliteten 

är högre. Exempelvis är risken att målgruppen faller mellan stolarna och att det går en längre period mellan placeringar eller andra 

insatser mindre med den uppföljning och uppmärksamhet som teamet tillför. På längre sikt kan dock kostnaderna mycket väl bli lägre, 

just på grund av kvalitetshöjningen och ett tydligare fokus på långsiktig positiv förändring för målgruppen. Även om projektet är ett 

samarbete är frågan om kostnadseffekter särskilt intressant för Socialkontoret, det är där kostnader mäts. Det beslutsunderlag som 

blir ett resultat av projektet, där det tydligt syns hur kostnadseffekter faller ut över tid, är unikt i sammanhanget och är viktigt för att 

den typ av insats som det här handlar om - som inte är lagstyrd - långsiktigt ska prioriteras. Det finns goda skäl för kommunen att ta 

lärdom av satsningens uppföljningsmodell och söka integrera den mer generellt i sin ekonomistyrning. Det kräver dock en avsevärd 

satsning på såväl uppföljningskapacitet som ett bredare kompetenslyft i organisationen. 



Implementering påbörjad med Team Nystart 2.0

En tydlig indikation på projektets påverkan på ledning och styrning är att Norrköping implementerat Team Nystart, i väntan på den 

slutliga utvärderingen. I det som kallas Team Nystart 2.0, som började verka i februari 2019, har man också tagit lärdom av de insikter 

som genererats under projektet. Exempelvis så ges som regel inte insatsen till de äldsta ungdomarna, de som är runt 18 år och äldre, 

då bedömningen är att det behövs andra åtgärder för att effektivt möta denna målgrupp. En dialog med Region Östergötland om att 

integrera en psykologresurs till teamet har också påbörjats även om detta ännu inte förverkligats.

Iris Hadars roll och erfarenheter

Som utförare av Tutoring har Iris Hadar i uppgift att erbjuda 70 timmar skolstödjande insats när placering avslutats och den unge ska 

återuppta sitt liv i skolan alternativt påbörja ett nytt på exempelvis gymnasieprogram. Det är en känslig period när den förhållandevis 

skyddade och strukturerade miljön på behandlingshemmet ersätts av vardag och skolan är ofta särskilt utmanande för målgruppen. 

Därför blir den skolstödjande och mentorsinriktade insatsen viktig för att ge bättre förutsättningar för målgruppen att integreras i 

skolan och få en positiv syn på sin förmåga att tillgodogöra sig ämneskunskaper.

Iris Hadar uppskattar möjligheten att få arbeta med målgruppen, man har erfarenhet av att möta den senare i livet, i 

arbetsintegrerande verksamheter. Dock är man förvånad över att förhållandevis många i målgruppen passerat grundskole- och till och 

med gymnasieålder och därför inte kan eller är motiverade att tillgodogöra sig Tutoring. Det framhålls också att kommunikationen 

med kommunen har varit bristfällig, dialog har främst skett i individärenden med Team Nystart och därmed har möjligheter till mer 

övergripande lärdomar och gemensam planering av insatsen inte fungerat optimalt. Exempelvis har det inte funnits någon mottagare 

av Iris Hadars erfarenheter av att samarbeta med enskilda skolor, som man upplever har fungerat väldigt olika.

I de fall när man arbetat med den yngre delen av målgruppen och samarbetet med skolan fungerat väl så har man goda erfarenheter 

av hur insatsen stödjer målgruppen. I grunden är Irisi Hadar positivt inställda både till insatsen som sådan och till upplägget med 

utfallsbaserad ersättning som ger alla aktörer, inklusive dem själva, incitament att sträva mot bästa möjliga resultat.

Finansiärens roll och erfarenheter

LSV har i någon mening en ganska avgränsad roll som finansiär med begränsat formellt utrymme att påverka insatsen och dessutom 

med enbart indirekt tillgång till information om hur insatsen löper och hur målgruppens behov tillgodoses. I praktiken har dock 

LSV varit en nyckelaktör för att bibehålla fokus under de år som insatsen pågått, att kontinuerligt intressera sig för hur det går 

för målgruppen och vad som kan göras för att säkra framgång. Jämfört med Norrköping så rör det sig för LSV om en betydande 

investering och man är därmed mycket intresserade av utfallet, inte minst för att det är det första exemplet i Sverige och centralt för 

LSV:s marknadsbyggande ambition.

Finansiärens roll och förutsättningar fastställdes i kontraktet och var till stor del en konsekvens av upphandlingslagstiftningen som 

anger att enbart finansiella tjänster får undantas upphandling. Likväl ser LSV behov av större möjligheter att kunna agera proaktivt 

som finansiär, detta hade delvis kunnat hanteras om det funnits mer utrymme i kontraktet, både vad gäller formulering och finansiella 

resurser, att sätta in extra insatser eller att ge intermediären uppdrag att närmare belysa vissa frågor.

En reflektion från LSV är att kommunen ibland haft en annan syn på möjligheten att sätta in extra insatser för att anstränga sig till det 

yttersta för att möta målgruppens behov, frågor kring detta har aktualiserats vid ett par tillfällen under projektet. Att entreprenörens 

och det offentligas perspektiv inte alltid leder till samma slutsats kan ses som väntat och som påpekats ovan behöver kommunen 

sätta projektet i en bredare kontext där det alltid råder viss konkurrens om satsade resurser. 



Sammantaget är dock LSV:s erfarenheter av samarbetet positiva och man sätter högt värde på de dialoger som skett i insatsråden och 

den representation som kommunen ställt upp med. 

Intermediärens roll och erfarenheter

Intermediären har dels haft en operativ roll som tagit sig olika uttryck under projektets gång. Under förstudien så genomfördes 

analyser av målgruppen, möjliga insatser, kontraktsdesign och processtöd för dialog mellan parterna. Under projektets genomförande 

så har data kring målgruppen vad gäller placeringar och kostnader kontinuerligt sammanställts tillsammans med annan information 

från insatsen. Intermediären har även genomfört workshops för att stödja Team Nystarts formering och under det första året haft 

regelbundna arbetsgruppsmöten med projektledare och representanter från närmast berörda verksamheter i kommunen. Lumell har 

tagit huvudansvar för den operativa delen av arbetet.

Dels har intermediären haft en strategisk roll i att föra ut information om projektet och att förankra det i en bredare diskussion 

kring sociala investeringar och innovations- och utvecklingsarbete i kommunal sektor. SKL har tagit huvudansvar för det strategiska 

arbetet. 

Inte minst för SKL är en viktig fråga vilka lärdomar från projektet som kan appliceras mer generellt. Flera fördelar med den struktur 

som det sociala utfallskontraktet innebär för hur utvecklingsarbete drivs kan observeras. Den förstärkta informationsbilden som även 

övriga parter har lyft är en aspekt. Kvaliteten på de beslutsunderlag som producerats såväl inför projektet som under projektets gång 

skiljer sig markant från det som är typiskt. Att relevanta parter också kontinuerligt samlas kring dessa beslutsunderlag är ytterligare en 

framgång.

Förhoppningen är att den satsning som gjorts från parterna för att förverkliga det sociala utfallskontraktet ska underlätta det 

långsiktiga arbetet, både med de aktuella insatserna om de visar sig framgångsrika och metodiken kring att använda data, uppföljning 

och nya samarbetsformer mer generellt i den kommunala organisationen. Projektet har inneburit en merkostnad för samtliga 

inblandade parter, inklusive kommunen. Dessa så kallade transaktionskostnader kan ur kommunens perspektiv vara väl motiverade 

om lärdomarna och arbetssätten får en vidare spridning. Det är tydligt för intermediären att det finns en vilja från kommunen att 

åstadkomma detta men samtidigt finns tecken på att kommunen har svårt att prioritera en realisering av denna ambition. 

Under förberedelsearbetet fanns en diskussion om hur teamets organisatoriska tillhörighet kunde säkra strategisk förankring mellan 

båda kontoren och man valde en lösning utifrån Socialkontorets linjeorganisation. Ur intermediärens synvinkel finns det skäl att 

överväga mer innovativa grepp för att ytterligare stärka samarbete över förvaltningsgränserna. Utmaningen är inte unik för detta 

projekt men en tanke med starkt utfallsfokus, datadrivet arbete och externt stöd är att incitamenten för hela organisationen att 

samarbeta med en specifik målgrupp i fokus ska underlättas. Om detta också kan visas i det här aktuella projektet är förutom de 

faktiska utfallen för målgruppen mycket relevant för den slutliga utvärderingen.

Ytterligare en lärdom för intermediären är att mer fokus borde ha lagts på att säkra att Tutoring ses som en integrerad del av insatsen. 

Det finns tecken på att Utbildningskontoret inte fullt ut anammat logiken bakom att upphandla Tutoring då man menar att det finns 

liknande verksamhet internt. Ett huvudargument för upphandling är att det krävs stor flexibilitet kring när och var stödinsatsen ska 

levereras för att vara individanpassad, något som det kan vara svårt att på ett kostnadseffektivt vis leva upp till i offentlig regi. En god 

relation mellan Utbildningskontoret och i detta fall Iris Hadar är särskilt viktig eftersom Socialkontoret inte har mandat över denna 

skolrelaterade del av insatsen.



Insatsråd - samverkan med utfall i fokus

Norrköping, LSV, SKL och Lumell lyfter samtliga fram att samarbetet fungerat väl och varit berikande. Samarbetet etablerades under 

förstudiefasen och formaliserades genom det sociala utfallskontraktet. Det betyder att parterna mötts sedan 2015, inom ramen 

för kontraktet sedan hösten 2016. Varje kvartal sker så kallade Insatsråd där Norrköping och LSV är huvudparter i egenskap av 

utfallsansvarig respektive finansiär med stöd av intermediären för kontinuerlig uppföljning och optimering av insatsen. 

Nya sociala utfallskontrakt och liknande modeller?

Hos samtliga parter finns det en positiv inställning till att arbeta med utfall i fokus, i samarbete med flera aktörer och med en tydlig 

modell för uppföljning och utvärdering. De reservationer som reses är att det gäller att vara noggrann med formerna, definitioner 

av utfall, uppföljningsmodell och i vilka lägen som modellen passar. Kommunen konstaterar att det skulle vara omöjligt att samtidigt 

ingå i flera projekt med samma upplägg eftersom det är för tidskrävande för exempelvis cheferna i relation till att det rör sig om en 

volymmässigt mycket begränsad del av verksamheten. Eftersom detta är ett pilotprojekt så är det inte så underligt att mer effektiva 

former behöver identifieras för eventuellt kommande arbete.

Det är rimligt att tänka sig flera olika vägar vad gäller målgrupper, finansieringslösningar och typer av utförande för kommande 

satsningar. Erfarenheterna från arbetet i Norrköping identifierar en rad lärdomar, principer och komponenter att bygga vidare på. 

Nedan följer en summering av några sådana lärdomar.

•  En viktig princip är att behovet och önskade utfall ska stå i fokus snarare än modellen för 
samarbete och finansiering. 

•  Ett gediget förstudiearbete som både tar tillvara information från data och 
verksamhetssystem, tillgänglig forskning och praktiska erfarenheter är nödvändigt. 

• Behovet av förankring hos berörda parter kan knappast underskattas. 

•  Arbetet bygger på väldefinierade utfall och tydliga förväntningar men också på 
förtroende mellan parterna. God transparens i såväl förutsättningar, de antaganden som 
föreslagna insatser bygger på liksom kring vad som händer när antagandena prövas i 
verkligheten är därför av största vikt. 

•  En neutral part som har förtroende hos inblandade parter är central vilket pekar på 
intermediärens betydelse. 

•  Det finns stort behov av implementeringsstöd och detta berör såväl insatsernas 
genomförande, former för uppföljning liksom projektägarens beredskap att stödja och att 
ta tillvara effekterna av projektet.
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