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There is no danger of reaching a steady state in our society, or any other 

society, in which all problems have been solved. Such a state would in any 

event be rather dull. It would be quite enough to keep open for our 

descendants as wide a range of alternatives as our ancestors left for us, to 

solve enough of the problems that come along so that our children and our 

childrens’ children will not find themselves boxed in any more narrowly than 

we were. That seems to me a more realizable goal for social policy than 

Utopia Now (or even Utopia Tomorrow). 

[…] 

Success depends on our ability to broaden human horizons so that people will 

take into account, in deciding what is to their interest, a wider range of 

consequences. […] there is no enlightened or even viable self-interest that 

does not look to our living in a harmonious way with our total environment. 

 

Herbert A. Simon, 1982, Reason in Human Affairs, kapitel 3 
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Förord 

Det är frestande att tänka att det var lättare förr. När den generella välfärden 

kom på plats handlade det i stor utsträckning om utbyggnad, medan det nu är 

mer av omställning och bättre utnyttjande av resurser som krävs.  

Citatet från Herbert A. Simon på föregående sida, från en 40 år gammal text, 

illustrerar att frågan om hur beslut kan präglas av ett större mått av helhetssyn 

och långsiktighet inte är ny. Simons karriär som statsvetare och 

ekonomipristagare till Alfred Nobels minne 1978 är en spegling av framväxten 

av avancerade organisationer och byråkratier såsom välfärdsstaterna under 

1900-talet. Idag är Agenda 2030, med budskapet att ekonomi, sociala frågor och 

miljö hänger ihop, och frågor om systeminnovation och systemomställning 

ständigt närvarande perspektiv i diskussionen om samhällsutveckling. Dessa 

begrepp och globala mål betyder rimligen att våra förväntningar på individers 

och organisationers förmåga till kloka beslut präglade av gedigen 

konsekvensanalys och långsiktighet har höjts. 

Den här förstudien rör sig i ett sammanhang som fokuserar på det sociala 

området, välfärdens så kallade kärna. Utgångspunkten är att de begrepp som 

ofta används; tvärsektoriellt, förebyggande, långsiktighet, systemsyn, strategisk 

utveckling, kunskapsstöd, lärande, implementering, nyttorealisering med mera, 

behöver fyllas med praktik. Ingen kan överblicka exakt vilken praktik som är 

bäst, så vi måste pröva oss fram. I Sverige och i omvärlden pågår försök att 

driva välfärdsutveckling genom metoder som kommit att samlas under 

begreppet sociala investeringar. Vi som står bakom rapporten ser potential i att 

systematisera och driva på utvecklingen genom en nationell strategi och stöd för 

sociala investeringar. På så sätt kan en tydligare praktik etableras, som låter sig 

utvärderas och vägleda fortsatt utveckling genom bättre beslutsunderlag till de 

som bör ha överblick och leda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. 

Stort tack till alla som bidragit till förstudien. Särskilt tack till SNS som 

anordnade seminarium med värdefulla inspel och Vinnova som gett oss stöd att 

genomföra förstudien. 

 

Stockholm, mars 2022    
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Det samhällsekonomiska värdet av insatser till barn och unga i tidig ålder är 

mycket stort jämfört med senare och reaktiva insatser.1 En förflyttning mot mer 

effektiva och hållbara välfärdsinsatser behövs både för att bättre adressera 

samhällsproblem som ojämlikheter i skolresultat och hälsa, ökad segregation 

och ekonomiska klyftor och för att bevara och öka tilltron till samhällets 

förmåga att möta dessa utmaningar. Komplexa samhällsutmaningar som 

ungdomskriminalitet och långtidsarbetslöshet behöver mötas samlat, 

systematiskt och långsiktigt på lokal och nationell nivå.  

Organisationen för att adressera dessa problem präglas dock av kortsiktighet, 

avsaknad av helhetssyn och gemensamma mål, bristfälligt lärande, otillräckligt 

genomslag i ordinarie verksamhet och svårigheter att skala upp goda exempel. I 

Sverige saknas tillräckligt metodstöd för att uthålligt bedriva det tvärsektoriella 

arbete som krävs. Mycket tyder på att det behövs en omställning mot en 

starkare utfallskultur i offentlig sektor, att i högre utsträckning styra mot 

resultatet för invånarna framför produktionsmål och processer. En stor 

utmaning är att hitta former för att alla berörda aktörer uthålligt ska göra sin del 

av arbetet och att kunna följa upp de gemensamma ansträngningarna över tid. 

Flertalet rapporter har berört sociala investeringar2 som verktyg och fenomen. 

Innovationsrådet föreslog till exempel en nationell social investeringsfond redan 

20133 och nationalekonomen Lars Hultkrantz skrev 2015 att staten borde stödja 

kommuner och regioners arbete för bättre kvalitet i genomförande och 

utvärdering liksom samhällsekonomisk nyttorealisering.4 I en rapport till 

Finansdepartementets expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) gjordes 

en kartläggning av arbetet med sociala investeringar i kommuner och regioner 

 
1 The Heckman Curve, www.heckmanequation.org  
2 Med social investering menas en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie praktik 

förväntas medföra både sociala, hälsomässiga och samhällsekonomiska vinster på sikt 
3 SOU 2013:40, s. 18: ”Vi föreslår därför att en social investeringsfond inrättas med staten som 

huvudman. Fondens huvudsyfte är att minska omfattningen av sådana samhällsproblem som kan 

förebyggas och därigenom främja ett effektivare resursutnyttjande över tid, mellan sektorer och 

mellan huvudmän.” 
4 Inom ramen för SNS forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser författade Lars 

Hultkrantz rapporterna Sociala investeringar i Sverige – fakta och lärdomar samt Att utvärdera 

sociala investeringar, vilka publicerades 25 mars 2015  

http://www.heckmanequation.org/
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och återigen rekommenderades att staten borde engagera sig för ökad 

samhällsekonomisk effekt.5 

Nationella och internationella erfarenheter pekar på att det går att överbrygga 

verksamhets- och huvudmannagränser liksom årliga budgetar om alla tar sitt 

ansvar inom de ramar som lagstiftningen tillåter, men det behövs bättre 

nationellt stöd till det lokala arbetet kopplat till analys-, förankrings- och 

förändringsarbete, organisatoriska incitament, samt spridning och skalning av 

goda exempel.  

Syfte och metod 

Föreliggande rapport är resultatet av den förstudie som genomförts av SKR och 

RISE (oktober 2021 till mars 2022) med finansiering av Vinnova. Syftet har 

varit att utreda förutsättningar och möjliga former för en nationell 

utfallsfinansiering i Sverige med utgångspunkt i svenska behov och 

internationella erfarenheter av liknande konstruktioner. Förstudien presenterar 

ett konkret förslag på hur nationell utfallsfinansiering kan prövas i Sverige.  

Begreppet nationell utfallsfinansiering används i förstudien för att beteckna 

ekonomiska incitament och metodstöd för att fokusera tvärsektoriellt 

förbättringsarbete inom tydligt definierade behovsområden och därmed 

åstadkomma bättre individ- och samhällsnytta av förebyggande och tidiga 

insatser.  

För att besvara förstudiens frågeställningar har intervjuer gjorts med politiker, 

tjänstemän och experter inom berörda områden på kommunal, regional och 

nationell nivå. Internationella erfarenheter har inhämtats via skriftliga underlag 

och intervjuer med företrädare för liknande initiativ i Danmark, Finland, 

Nederländerna och Storbritannien och på EU-nivå.  

Förstudien har avgränsats till styrning och medel inom offentlig sektor och 

behandlar inte privat kapital.   

 
5 ESO 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 
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Resultat 

Intervjuerna med svenska lokala och nationella politiker, tjänstemän och 

experter bekräftar att det finns ett intresse för, och behov av, att arbeta mer 

utfallsorienterat och att nationellt ekonomiskt och kompetensmässigt stöd för att 

åstadkomma detta skulle driva på det lokala och regionala arbetet.   

Områden inom vilka stöd efterfrågas 

Med få undantag ansåg de intervjuade att följande aspekter skulle behöva 

stärkas för ett mer utfallsfokuserat arbete i kommuner och regioner: 

• Analys: Bättre analys av befintlig verksamhet – vad som är effektivt och 

välfungerande i förhållande till behov och målgrupp. 

• Kunskapsstöd: Ökad tillgång till evidens och beprövad erfarenhet inför 

val av satsning. 

• Genomförande: Mer stringent utformning av satsningar (mål, delmål, 

arbetssätt, uppföljning och utvärdering). 

• Breddinförande: Lättare och bättre övergång från projekt till ordinarie 

verksamhet samt breddinförande. 

• Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering. 

 

Förslag till områden som anses angelägna och lämpliga för satsningar inom 

ramen för ett utfallsorienterat arbete är ungdomskriminalitet, förebyggande 

insatser för barn och unga, integration, sjukskrivning, äldreomsorg, arbetslöshet 

och hälsoprevention. 

Flera intervjupersoner påtalar att det behövs mer handfast stöd, liknande ett 

stödteam, från start till mål för att genomföra en utfallsorienterad satsning. 

Utfallsorientering kan enligt intervjuade främja ett systematiskt 

tillvägagångssätt, från planering till resultatmätning, och förstärka ett lärande 

förhållningssätt.   

 

Behovet av nationellt stöd som framkommer i de svenska intervjuerna är 

förenliga med de internationella erfarenheterna av nationell utfallsfinansiering. 

Där påtalas betydelsen av att det finns en tydlig mottagare av det nationella 

stödet, till exempel en anvisat projektledarfunktion i kommuner och regioner.  

Statlig medfinansiering och riskdelning 

Den aktör som satsar på främjande, förebyggande eller tidiga insatser ser inte 

alltid vinsterna själv eftersom de största effekterna ofta inträffar på lång sikt, då 

främst märkbara som uteblivna kostnader hos en annan aktör (inte sällan det 

statliga försäkringssystemet eller kriminalvården). Det leder till 
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underinvestering. De flesta intervjuade anser att statlig medfinansiering kan 

vara positivt och att de i så fall ska medföra någon typ av ekonomisk 

riskdelning mellan stat och kommuner/regioner. Metodstöd uppges vara 

viktigare än finansiering; stimulansmedlen bör till större del användas för 

praktiskt stöd till lokala behovsanalyser, genomförandestöd, utvärderingsstöd 

och implementeringsstöd samt löpande uppföljning. Staten kan också ta rollen 

som oberoende granskande part. 

Utfallsmått 

På frågan om nackdelar eller farhågor med utfallsorientering är det vanligaste 

svaret hos intervjuade kopplat till mätetal; att det finns svårigheter med att 

påvisa orsakssamband, värdera, definiera och mäta utfall, att det krävs lång 

uppföljningstid och att dagens system för att mäta utfall ofta är rudimentära. Det 

finns också risk för mätfusk och för att skapa perversa incitament för att ”plocka 

russinen ur kakan” (eng. cream skimming), med fokus på delresultat i stället för 

helheten och att värdefulla perspektiv hamnar i skymundan. 

Svenska och internationella erfarenheter visar emellertid att det går att skapa 

tillräckliga underlag för att utforma sociala investeringssatsningar och det finns 

flera praktiska exempel att luta sig emot. En kombination av utfallsmått som 

både belyser målgruppens förflyttning och förändringar för systemet möjliggör 

en balanserad bedömning. Som exempel kan nämnas att de sociala 

utfallskontrakt som prövats i Sverige både har ekonomiska och sociala 

utfallsmått, såsom minskade placeringskostnader i socialtjänsten och förbättrade 

skolresultat hos målgruppen för att väga upp olika faktorer. 

Intervjuade uttrycker en önskan om tydliga ramar för vilken typ av insatser som 

premieras utan att för den delen detaljstyra de verksamheter, insatser eller 

professioner som ska vara inblandade. Principen med utfallsfinansiering är att 

skapa en situation där berörda parter har ett delat intresse att uppnå 

fördefinierade utfall och att det manifesteras i en ekonomisk riskdelning. I 

riskdelning ingår att samtliga parter ska förlora om utfallen uteblir och vinna 

om utfallen uppnås. 

Statens roll i nationell utfallsfinansiering  

Staten som part kan bidra som garant för långsiktigt engagemang – ekonomiskt 

och för prioritering och uthållighet i verksamheterna. Samordning på statlig 

nivå och tydlig tvärsektoriell intention kan underlätta samverkan i och mellan 

kommuner och regioner. Intervjuade anser att nationellt stöd för 

utfallsorienterat arbetssätt bör utgå från någon del i Regeringskansliet som har 

mandat att samordna olika departement som finansdepartementet eller 

statsrådsberedningen, för att inte bli knutet till sakområden eller myndigheter 
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under sakdepartementen. Ett samlat ägarskap är avgörande för den 

tvärsektoriella ansatsen. 

 

Den internationella utvecklingen av sociala utfallskontrakt, där enskilda aktörer 

fått uppdrag att primärt initiera projekt, visar även på att det krävs ett nationellt 

ägandeskap för att få till stånd långsiktighet och spridning av kunskaper. 

Slutsats om centrala komponenter 

Nationell utfallsfinansiering kan möta kommunernas och regionernas behov av 

stöd för effektiva förebyggande och tidiga insatser om följande komponenter 

ingår: 

1. Verksamhetsnära stöd för behovskartläggning, implementering, 

uppföljning och utvärdering 

2. Kompetenshöjning för kommuner och regioners interna förmåga kring 

ovan nämnda områden 

3. En kunskapsplattform för att sprida framgångsrika projekt till andra 

kommuner och regioner 

4. En ansvarig delegation under Finansdepartementet, med berörda 

expertmyndigheter inkluderade 

5. Statlig medfinansiering av utfallsorienterade satsningar (nationell 

utfallsfinansiering) 

6. Tydliga utfallsformuleringar som är välavvägda och grundade i behov 

och forskning 

För att åstadkomma ett högkvalitativt stöd kan kompetenser och kapacitet från 

expertmyndigheter, akademi, SKR och RISE kombineras.  

Om flera konstellationer av kommuner och regioner samlas i en gemensam 

satsning med vissa gemensamma ramar kring vilka processer och utfall som ska 

följas, förbättras möjligheten att få kvalitet i uppföljningen.  

 

Förslag till försöksverksamhet inom ramen för utredande 
delegation 

En huvudpoäng är att arbetet ska vara tvärsektoriellt, det vill säga inte ägas av 

en specifik expertmyndighet inom ett välfärdsområde. Dessutom finns behov av 

att kunna dra slutsatser om möjliga policyförändringar som är oberoende i 

förhållande till sakområden och befintliga myndighetsuppdrag. Erfarenheten är 

att det är svårt för en enskild myndighet att leda ett utvecklingsarbete som 

kombinerar ovanstående. Dessa faktorer talar för att driva arbetet inom 

utredningsväsendet men samtidigt säkra att berörda myndigheter är knutna till 
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arbetet och att en central del av uppdraget är att möjliggöra praktiskt 

utvecklingsarbete hos kommuner och regioner. 

Baserat på intervjuer med nationella företrädare är slutsatsen att en delegation 

skulle kunna fylla den funktion som efterfrågas. Med stöd av erfarenheter från 

att samla myndigheter och att samarbeta med kommuner och regioner kring 

utfallsfokuserade lösningar kan delegationen också utreda de långsiktiga 

förutsättningarna för att driva tvärsektoriella preventiva välfärdsinsatser i 

Sverige. Enligt förslaget fattar regeringen beslut om att inrätta en delegation 

under ledning av Finansdepartementet. Eftersom delegationens sakområden 

berör flera departement bör ansvaret för denna ligga under ett departement som 

inte är ansvarig för ett enskilt sakområde. Representanter från berörda 

sakdepartement görs delaktiga genom att ingå i en expertgrupp. 

Delegationens uppdrag blir att genomföra en pilot6 för att pröva nationell 

utfallsfinansiering och att parallellt utreda förutsättningar för en långsiktig form 

för statlig tvärsektoriell finansiering och styrning för att skapa underlag för ett 

eventuellt framtida riksdagsbeslut. Traditionellt utredningsarbete kombineras 

med praktiskt experimenterande. Försöksverksamheten delas in i fem faser som 

beskrivs översiktligt nedan, för en utförlig beskrivning se s. 47–57 i rapporten. 

FAS 1: Uppdrag och förankring  

Uppskattad tidsåtgång: fem månader 

1. Regeringen väljer prioriterade behovsområden  

2. Myndigheter och andra aktörer engageras 

3. Fördjupad behovsinventering ringar in mål och önskade utfall 

4. Förankring 

FAS 2: Utlysning för deltagande i pilotgenomförande  

Uppskattad tidsåtgång: tre månader 

1. Intresseanmälan från konstellationer av kommuner, regioner och 

myndigheter 

2. Gallring 

FAS 3: Bearbetning och fördjupad analys av kvalificerade initiativ 

Uppskattad tidsåtgång: sex månader 

1. Fördjupad genomlysning  

2. Gemensamma protokoll för uppföljning och utvärdering 

 
6 Praktiskt och finansiellt stöd till genomförande av ett antal utvecklingsarbeten på lokal och 

regional nivå 
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3. Beslut om vilka konstellationer som blir försöksverksamheter 

FAS 4: Stöd för genomförande av beslutade initiativ  

Uppskattad tidsåtgång: tre–fem år 

1. Löpande genomförandestöd från den nationella stödfunktionen  

2. Uppföljning och utvärdering av sociala och ekonomiska utfall och 

processer 

3. Avslut av arbeten som inte uppfyller överenskomna kriterier 

4. Eventuell utfallsbetalning 

FAS 5: Implementering och spridning 

Uppskattad tidsåtgång: ett år 

1. Spridningsutlysning 

2. Gallring 

3. Genomlysning 

4. Genomförandestöd 

5. Vidmakthållandestöd 

Utvärdering  

Utvärdering sker på flera nivåer, vilket sammanlagt ger ett gediget underlag för 

att föreslå en långsiktig form för nationell utfallsfinansiering. 

1. Verksamhetsnära utvärdering. Löpande uppföljning och utvärdering 

av utfall görs av de insatser som prövas av konstellationerna. 

2. Löpande uppföljning av processen och det stöd som erbjuds. 

3. Utvärdering av försöksverksamheten. Statskontoret är exempel på en 

aktör som kan ansvara för den övergripande utvärderingen. 

Finansiering 

Kostnaden för att genomföra förslaget bedöms till maximalt 365 miljoner 

kronor under perioden 2023 till 2028. För 2023 bedöms kostnaden till 16 

miljoner kronor och för 2024 till 42 miljoner kronor. Av dessa kostnader är 

maximalt 170 miljoner kronor utfallsersättning. De kostnader som uppstår är 

kopplade till driften av delegationen inklusive resurser från deltagande 

myndigheter, samt kostnader för analys- och metodstöd, utvärdering samt 

implementering och spridning. När det gäller kostnader som är tänkta att gå till 

deltagande konstellationer rör det sig om stöd till intern projektledare och vissa 

kostnader kopplade till erfarenhetsutbyten. I övrigt är de planerade kostnaderna 

avsedda för utfallsersättning. Enligt den föreslagna modellen kan den statliga 

utfallsersättningen motsvara högst 50 procent av en konstellations kostnader för 
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att genomföra en satsning. Se sida 59 för en uppställning av förutsedda 

kostnader.  

Alternativa upplägg och finansiering 

Om regeringen inte är beredd att inrätta en delegation eller avsätta medel för en 

pilot finns det andra tänkbara vägar för att testa nationell utfallsfinansiering i 

enlighet med de faser som beskrivits ovan i huvudförslaget. De alternativa 

vägar som beskrivs i det följande stycket kan eventuellt kombineras med 

varandra liksom med det föreslagna huvudalternativet. 

Det ena är ett Vinnovaprojekt inom ramen för deras uppdrag att stödja offentlig 

innovation liksom social innovation. En aspekt att beakta är att den modell som 

här föreslås skiljer sig från Vinnovas vanliga modell för finansiering genom att 

koppla delar till uppnådda utfall. Ett annat förslag är finansiering via 

Europeiska Socialfonden (ESF), som genom Svenska ESF-rådet har i uppdrag 

att med socialfondens medel stödja social inkludering och social innovation. Ett 

villkor är att arbetet bedöms ligga inom de utpekade områden som ESF beslutat 

under nuvarande programperiod. Ytterligare ett alternativ är de regionala 

utvecklingsuppdragen och särskilt den finansiering som finns tillgänglig via den 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (EURUF). Här skulle Tillväxtverket 

kunna få ett regeringsuppdrag, kanske i samarbete med andra relevanta 

myndigheter, för att stödja utformningen av en eller flera regionala former för 

utfallsfinansiering. Eftersom det krävs medfinansiering för att ta del av 

regionalfondsmedel är en möjlig modell att staten åtar sig att stå för denna om 

önskade utfall uppnås, men det kräver i så fall ett åtagande som finansiellt 

liknar huvudförslaget. 

Nästa steg 

Rapporten lämnas till Vinnova och arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med 

förankring och eventuell anpassning av förslaget med målet att ett försök startar 

under 2023.  
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Förstudiens syfte och metod 

Vinnova har beviljat SKR och RISE finansiering för att under oktober 2021 till 

och med mars 2022 bedriva en förstudie för att utreda förutsättningar och 

möjliga former för en nationell utfallsfinansiering i Sverige. Den form av 

nationell utfallsfinansiering som föreslås ska ha det övergripande syftet att 

åstadkomma bättre utfall av förebyggande och tidiga insatser på ett sätt som ger 

individ- och samhällsnytta och är ekonomiskt hållbart.  

Förstudien ska ge en samlad bild av nationella och internationella erfarenheter 

och lärdomar, samt för- och nackdelar med den eller de konstruktioner som 

framstår som mest realistiska. Vidare ska förstudien utreda hur nationellt stöd 

för ett utfallsorienterat styr- och arbetssätt och utfallsfinansiering kan främja 

implementering, vidmakthållande och spridning av innovationer inom 

välfärdssektorn i Sverige.  

Föreliggande rapport presenterar resultat och slutsatser av denna förstudie. 

Metod 

För att besvara förstudiens frågeställningar har intervjuer gjorts med politiker, 

tjänstemän och experter inom berörda områden och på kommunal, regional och 

nationell nivå. Syftet har varit att undersöka behov av, och intresse för, ett mer 

utfallsorienterat styr- och arbetssätt samt hur metoden skulle kunna tillämpas i 

svensk kontext. 

Utöver det har erfarenheter från liknande initiativ i andra länder har hämtats 

från Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien genom skriftliga 

underlag, intervjuer med centrala personer för etablering, implementering och 

uppföljning samt genom studiebesök i Danmark. Intervjuer har även genomförts 

med några av de för området centrala aktörerna inom EU.  

En lista på intervjuade och uppgiftslämnare finns i Bilaga 1.  

Läsanvisningar 

Ämnet för förstudien kan upplevas som en aning svårgenomträngligt då det 

berör delar som inte sällan hanteras som egna frågor; styrning, tvärsektoriell 

samverkan, prevention, incitament, utvärdering och upphandling med mera. 

Rapportens ansats är att stegvis konkretisera området och de slutsatser som 

görs, med förhoppningen att det ska vägleda läsaren. För den som vill få 

ytterligare bakgrund till området sociala investeringar rekommenderas att ta del 

av det bakgrundsmaterial som refereras i rapporten. 
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Rapporten börjar med att ge en bakgrund till det berörda området med centrala 

behovsbilder och idéer på hur det vi kallar sociala investeringar kan svara upp 

mot dessa.  

Resultatdelen presenterar en sammanställning av de teman som framkommit i 

intervjuerna och relaterar dessa till relevanta nationella och internationella 

erfarenheter. De presenteras i gula textrutor under respektive underrubrik.  

Analysdelen går igenom hur ett nationellt stöd kan möta de behov som 

framkommit i resultatdelen. I det ingår en genomgång av strukturella 

förutsättningar för att ställa om mot ett mer utfallsfokuserat arbete, olika former 

för de stödfunktioner som anses nödvändiga och en riskanalys av olika vägval.  

Rapporten föreslår slutligen vägen framåt, med ett konkret förslag på en 

nationell utfallsfinansiering som bäst adresserar de behov som framkommit och 

uppskattas vara görbart i en svensk kontext, samt hur ett praktiskt nästa steg för 

att testa detta förslag bör se ut.  

Begrepp 

Begreppet utfallsorienterat styr- och arbetssätt har i de svenska intervjuerna 

använts för att beskriva en orientering mot resultat eller effekter man ser för 

invånarna och samhället (jämfört med att styra på produktionsmått eller 

vidmakthållande av fjolårets produktion). Den engelska termen för utfall är 

outcomes, och i internationella sammanhang av relevans för förstudien 

förekommer begreppen social outcomes contracting (SOC) samt outcomes 

funds.7 Det är således dessa termer och framför allt dess praktiska innebörd som 

varit aktuella i intervjuer med de internationella experterna. 

Begreppet nationell utfallsfinansiering används i förstudien för att beteckna 

ekonomiska incitament och metodstöd, i syfte för att fokusera tvärsektoriellt 

förbättringsarbete inom tydligt definierade behovsområden och därmed 

åstadkomma bättre individ- och samhällsnytta av förebyggande och tidiga 

insatser. Nationell utfallsfinansiering ska alltså inte tolkas som att enbart bestå i 

en finansieringsmodell, utan innehåller alla de mekanismer som behövs för att 

 
7 Se exempelvis Government Outcomes Lab, Blavatnik School of Government, University of 

Oxford (https://golab.bsg.ox.ac.uk/) samt Advisory Platform for Social Outcomes Contracting vid 

Europeiska Investeringsbanken, (https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-

contracting). Termen Social Impact Bond (SIB) förekommer också och beskriver då en specifik 

form av social outcomes contract, som utvecklats i Storbritannien, där privata investerare har en 

nyckelroll.  
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rikta stöd och resurser för att pröva och utvärdera insatser inom tydligt 

definierade behovsområden. 

Avgränsning 

En fråga som ofta lyfts i diskussionen om sociala investeringar och sociala 

utfallskontrakt är relationen mellan offentligt och privat kapital. Utvecklingen 

av så kallade Social Impact Bonds (SIB) i Storbritannien är till stor del driven 

av tesen att privat investeringskapital är en viktig förutsättning för att realisera 

social innovation och uppnå bättre utfall. Även i Sverige finns exempel där 

privat kapital investerats i ett socialt utfallskontrakt i Norrköping samt i en så 

kallad hälsoobligation i Region Stockholm, och det finns intresse från både 

investerare och entreprenörer att delta i fler sådana lösningar. 

I förstudien har utgångspunkten varit välfärdens behov av större utfallsfokus 

och de hinder som offentlig sektors organisering och arbetssätt medför. 

Analysen är att det främst är de ekonomiska incitamenten mellan offentliga 

aktörer som behöver adresseras. Det privata kapitalet kan inte påverka bristande 

incitament kopplat till externa effekter mellan offentliga verksamheter och 

huvudmän. Utfallsfinansiering innebär i det här sammanhanget således 

ekonomisk riskdelning mellan offentliga huvudmän. I utförandet av insatser kan 

det dock vara såväl offentligt som privat utförda insatser som antas leda till 

bättre utfall i de konkreta fallen. I de fall aktörer från civilsamhället eller 

näringslivet är aktuella kommer dessa att behöva upphandlas, om arbetet inte 

anses röra FoU-tjänster där LOU ej är tillämpligt. Relationen offentlig-privat 

utvecklas i rapportens analyskapitel. 
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Bakgrund 

För lite prevention och tidiga insatser 

Under en lång tid har det funnits en viljeyttring från de flesta samhällsaktörer att 

satsa mer på preventiva insatser. Det är nu mer än ett decennium sedan den så 

kallade Heckman-kurvan publicerades. Med denna graf ville ekonomen James 

Heckman visa att det samhällsekonomiska värdet av insatser till barn och unga i 

tidig ålder är mycket stort jämfört med senare och reaktiva insatser.8 Det har i 

stor utsträckning handlat om barn och unga, men också om potentialen med 

exempelvis fallprevention för äldre och insatser inom sjukförsäkringsområdet.  

Trots en tydligt uttryckt vilja att arbeta med tidiga insatser har det varit svårt att 

omsätta detta i praktiken, annat än i mindre projekt eller utvecklingssatsningar. 

Den stora omställning som det talats om har vi inte förmått att omsätta i 

verksamhet. Orsakerna till det är många, men vi menar att en viktig del är att 

det saknats ett tillräckligt utvecklat metodstöd i Sverige för att uthålligt bedriva 

det tvärsektoriella arbete som krävs. 

Dagens situation, med stora samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, 

brist på viktiga kompetenser i flera välfärdssektorer och ojämlikheter i 

skolresultat och hälsa, gör att frågan är mer aktuell än någonsin. 

Stuprör och kortsiktighet 

Komplexa samhällsutmaningar som exempelvis ungdomskriminalitet och 

långtidsarbetslöshet behöver mötas samlat, systematiskt och långsiktigt på lokal 

och nationell nivå. Organisationen för att adressera dessa problem präglas dock 

av kortsiktighet, avsaknad av helhetssyn och gemensamma mål, bristfälligt 

lärande, otillräckligt genomslag i ordinarie verksamhet och svårigheter att skala 

upp goda exempel.  

Dagens subspecialisering inom välfärdssektorn har fördelar för att öka 

spetskompetensen men ökar också risken för bristande samordning. 

Organisationsförändring och ändrad lagstiftning är inte tillräckligt om inte 

verksamheterna styr mot samma mål och har en tydlig uppföljning av den 

samlade nyttan i samhället. Mycket tyder på att det behövs en omställning mot 

en starkare utfallskultur i offentlig sektor, att i högre utsträckning styra mot 

resultatet för invånarna framför produktionsmål och processer. Det måste också 

 
8 The Heckman Curve, www.heckmanequation.org  

http://www.heckmanequation.org/
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kompletteras med en uppföljning av de totala effekterna på lång sikt och analys 

av det samhällsekonomiska värdet. 

Svårigheter med tvärsektoriell utveckling gäller för hela välfärdssektorn. Hur vi 

styr och leder verksamheter och samverkar över organisations- och 

huvudmannagränser är avgörande för samhällets kapacitet att ge 

hälsofrämjande, förebyggande och tidiga, behovsanpassade insatser inom 

utbildning, arbetsmarknad, samhällsplanering, socialtjänst, vård och omsorg.  

Ovan nämnda utmaningar har framkommit i flera tidigare utredningar och 

rapporter, bland annat från Innovationsrådet, Kommissionen för Jämlik Hälsa, 

Jämlikhetskommissionen och Nysta – civilsamhällets arbetsgrupp.9 Vidare 

publicerade Statskontoret i början av 2022 en analys av hur regeringens styrning 

av tvärsektoriella frågor hanteras och konkluderar att det finns otydligheter och 

brister i myndigheternas förutsättningar att hantera uppdrag som spänner över 

myndighetsgränser.10 Det får konsekvenser för kommuner och regioner i de fall 

de berörs av exempelvis regeringsuppdrag. Utmaningar att få till systematiskt 

och tvärsektoriellt arbete för social hållbarhet i praktiken har också 

uppmärksammats i exempelvis stadsplaneringsfrågor.11 

Ökade skillnader kan minska tilliten till samhällets 
institutioner 

Förmågan att tillvarata människors humankapital och säkra hög tillit till 

institutioner är avgörande faktorer för samhällets innovations- och 

utvecklingskraft. En förflyttning mot mer effektiva och hållbara välfärdsinsatser 

behövs således inte bara för att bättre adressera samhällsproblem som ökad 

segregation och ekonomiska klyftor, utan även för att bevara och öka tilltron till 

samhällets förmåga att möta dessa utmaningar. 

Sociala investeringar till nytta för individ och samhälle 

För att adressera ovan nämnda utmaningar har flertalet rapporter berört sociala 

investeringar12 som verktyg och fenomen. Innovationsrådet föreslog till 

 
9 Innovationsrådets betänkande SOU 2013:40, Kommissionen för Jämlik Hälsa SOU 2017:47, 

Jämlikhetskommissionen SOU 2020:46, Nystarapporten 2021 
10 Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor - en studie om erfarenheter och 

utvecklingsmöjligheter (statskontoret.se) 
11 Den hala tvålen - Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och 

stadsutveckling. Fi2021/01533 
12 Med social investering menas en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie praktik 

förväntas medföra både sociala, hälsomässiga och samhällsekonomiska vinster på sikt 

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/regeringens-styrning-i-tvarsektoriella-fragor---en-studie-om-erfarenheter-och-utvecklingsmojligheter/?publication=true
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/regeringens-styrning-i-tvarsektoriella-fragor---en-studie-om-erfarenheter-och-utvecklingsmojligheter/?publication=true
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exempel en nationell social investeringsfond redan 201313 och 

nationalekonomen Lars Hultkrantz skrev 2015 att staten borde stödja kommuner 

och regioners arbete för bättre kvalitet i genomförande och utvärdering liksom 

samhällsekonomisk nyttorealisering.14 I en rapport till Finansdepartementets 

expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) gjordes en kartläggning av 

arbetet med sociala investeringar i kommuner och regioner och återigen 

rekommenderades att staten borde engagera sig för ökad samhällsekonomisk 

effekt.15 

Sociala investeringar för att främja förebyggande, tvärsektoriella och 

långsiktiga arbetssätt har rönt intresse både internationellt och nationellt. I 

Sverige har sammanlagt över en miljard kronor avsatts i ett hundratal 

kommuner och regioner för detta och en stor mängd aktiviteter och projekt har 

genomförts och utvärderats.16 Det finns erfarenheter av framgångsrika 

utvecklingsarbeten men arbetet har också tydliggjort utmaningarna med att 

långsiktigt tillämpa ett ramverk för systematisk utveckling och innovation. 

Utmaningarna är kopplade till strukturella faktorer (i lagstiftning och 

ansvarsfördelning) och framför allt till kultur, kompetens och kapacitet – 

faktorer som går att förändra inom rådande institutionella ramverk. En stor 

utmaning är att hitta former för att alla berörda aktörer uthålligt ska göra sin del 

av arbetet och att kunna följa upp de gemensamma ansträngningarna över tid.  

Nationellt stöd behövs 

Det går att överbrygga verksamhets- och huvudmannagränser liksom årliga 

budgetar om alla tar sitt ansvar och bidrar med allt som går inom de ramar som 

lagstiftningen tillåter.  

Baserat på såväl praktiska erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete som 

slutsatserna i de rapporter som refererats ovan är vår slutsats att det behövs 

bättre nationellt stöd till det lokala arbetet kopplat till analys-, förankrings- och 

förändringsarbete, organisatoriska incitament, samt spridning och skalning. Vi 

ser att en form av nationell utfallsfinansiering kan utgöra ett sådant stöd samt 

öka incitamenten för innovation kring verksamma insatser och former för 

 
13 SOU 2013:40, s. 18: ”Vi föreslår därför att en social investeringsfond inrättas med staten som 

huvudman. Fondens huvudsyfte är att minska omfattningen av sådana samhällsproblem som kan 

förebyggas och därigenom främja ett effektivare resursutnyttjande över tid, mellan sektorer och 

mellan huvudmän.” 
14 Inom ramen för SNS forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser författade Lars 

Hultkrantz rapporterna Sociala investeringar i Sverige – fakta och lärdomar samt Att utvärdera 

sociala investeringar, vilka publicerades 25 mars 2015  
15 ESO 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 
16 ESO 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 
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styrning och organisering. Det gäller även att hitta former för samskapande med 

invånarna i kommunerna och de som använder olika välfärdstjänster. För att 

hitta mer effektiva samarbetsformer med civilsamhälle och andra privata aktörer 

behövs lyhördhet och flexibilitet samt mod att pröva och utvärdera nya 

arbetssätt. 

Det finns tillräckligt med erfarenhet och kunskap, inte minst om vi räknar in allt 

som pågår i omvärlden, även hos våra närmaste grannländer. Därför behövs inte 

fler utredningar utan framför allt praktiska test som kan utvärderas och ge 

underlag för politiska beslut.  
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Resultat 

I det följande presenteras en summering av vad som framkommit i genomförda 

intervjuer, skriftliga underlag och omvärldsbevakning. Materialet är strukturerat 

med utgångspunkt i de behov som svenska politiker, tjänstemän och experter 

anser behöver mötas för att nå ett mer utfallsorienterat styr- och arbetssätt. 

Därefter lyfts aspekter viktiga att beakta vid utformning av ett nationellt stöd för 

utfallsorientering. I anslutning till identifierade aspekter görs en koppling till 

relevanta nationella och internationella erfarenheter och lärdomar.  

För en längre sammanställning av intervjuerna med svenska politiker och 

tjänstepersoner, se bilaga 2.  

Behov av stöd till kommuner och regioner  

I stort sett samtliga intervjuade uppger att det skulle vara värdefullt med 

nationellt stöd för att gå mot ett utfallsorienterat styr- och arbetssätt, både i små, 

stora och medelstora kommuner. För små kommuner är det svårt att ha 

tillräcklig kompetens inom alla områden och för att få en jämlik 

välfärdsutveckling finns ett särskilt behov av en nationell stödfunktion som 

även kan hjälpa till med lärande och samverkan med kommuner med liknande 

behov och förutsättningar. Även för stora kommuner och regioner finns vinster 

med ett nationellt stöd och samarbete, då den snabba kunskapsutvecklingen 

ställer krav på mer kvalificerade utvärderingar och mer kvalitativa 

gemförandestudier. 

Med få undantag ansåg de intervjuade att de behöver stöd för följande: 

• Bättre analys av befintlig verksamhet – vad som är effektivt och 

välfungerande i förhållande till behov och målgrupp. 

• Ökad tillgång till evidens och beprövad erfarenhet inför val av satsning. 

• Mer stringent utformning av satsningar (mål, delmål, arbetssätt, 

uppföljning och utvärdering). 

• Lättare och bättre övergång från projekt till ordinarie verksamhet samt 

breddinförande. 

• Uppföljning och utvärdering. 

Verksamhetsnära stöd i alla faser 

I nuläget finns exempel på kommunala sociala investeringsfonder som inte 

nyttjas eftersom det är svårt att skriva fram väl underbyggda ansökningar. De 

flesta intervjupersoner påtalar att det behövs mer handfast stöd, liknande ett 

stödteam, från start till mål för att genomföra en utfallsorienterad satsning. I 
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dagsläget ger nationella aktörer framför allt stöd med kunskapsunderlag (SKR 

och myndigheter) och det är inte tillräckligt. Stöd till genomförande behöver 

ges till ordinarie medarbetare för att stärka deras kompetens inför övergång i 

ordinarie verksamhet, men också för kommande förändringsarbete. 

Utvecklingsarbetet bör ske i, eller nära, ordinarie verksamhet.  

 

Flera intervjuade tror att en kompetens av en generell art och metodik borde 

utvecklas i samband med arbetssätt som fokuserar på utfall för individ och 

samhälle – utfallsfinansierade satsningar, och stödfunktioner kring dessa, som 

skulle kunna vara tillämpbar oberoende av sakområde. Sådan kompetens och 

gemensam systematik skulle också underlätta samarbete och delade 

kompetenser; mellan verksamheter, huvudmän och på nationell nivå. 

Utfallsorientering kan enligt intervjuade främja ett systematiskt 

tillvägagångssätt, från planering till resultatmätning, och förstärka ett lärande 

förhållningssätt.   

 

17 

 
17 Se ex. RISE och SKR, En unik social investering – slutrapport om det sociala utfallskontraktet 

i Norrköping, 2021; RISE och SKR. Arbetsmiljö och hälsa i fokus – En lärande utvärdering om 

Botkyrkas pilotprojekt kring preventivt arbete för minskad sjukfrånvaro och mer välmående 

arbetsplatser, 2022; RISE och SKR. Arbetsmiljö och hälsa i fokus – En lärande utvärdering om 

Örnsköldsviks pilotprojekt kring preventivt arbete för minskad sjukfrånvaro och mer välmående 

arbetsplatser, 2022.  

Svenska erfarenheter 

I Sverige finns bland annat erfarenheter från tre sociala utfallskontrakt i fyra 

kommuner där syftet varit att minska korttidsjukfrånvaro, att förbättra skolresultat för 

institutionsplacerade barn och unga samt att bryta en negativ utveckling hos unga i 

risk för kriminalitet och missbruk. Arbetssätten för att förankra och stödja 

genomförandet har förfinats och generiska metoder har utformats och sedan 

praktiserats i flera sammanhang, även med civilsamhällesaktörer.  

 

Erfarenheter från dessa exempel är att det för det första finns stort behov av stöd för 

att systematiskt genomlysa den egna verksamheten och identifiera behov hos olika 

målgrupper. För det andra behövs hjälp att definiera de utfall som det är lämpligt att 

styra mot och uppföljning av dessa. Detta ryms ofta inte i ordinarie planering och det 

saknas processer och kompetens för att driva arbetet. 
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Analysstöd 

Analyskompetens behövs enligt intervjuade både för att identifiera behovs- och 

utvecklingsområden samt för att bedöma verkningsgraden av insatser och 

arbetssätt. Det räcker dock inte med bara lokala resurser, utan i intervjuerna 

efterlyses också ett mer samlat stöd. 

 

En gemensam resurs kan ha inflytande över vilka databaser som byggs upp och 

stödja datainsamling så att det inte blir för tungrott, utan kan ske med minsta 

möjliga administrativa belastning för verksamheten. Det behövs stöd för att med 

trovärdighet påvisa vilka insatser som ger gott resultat och vinsterna av sociala 

investeringar för både individ och samhälle. Stöd behöver anpassas efter lokala 

förutsättningar, från operativt till konsultativt stöd. En samlad stödfunktion kan 

motverka att den här kompetensen i kommunen blir oproportionerligt stor i 

förhållande till den utförande verksamheten. Uppföljning bör medföra ett 

lärande, synliggöra vad som är viktigt och komma vidare till att skruva på 

arbetssätt – med andra ord att följa upp det som är betydelsefullt. Det finns ett 

behov av att samla regioner kring jämförelser (mätning och resultat), men 

lösningarna måste vara olika utifrån förutsättningarna. Utfallsorientering kan 

enligt intervjuade ge stöd för att prioritera mellan målformuleringar och 

indikatorer. 

 

Internationella erfarenheter och lärdomar 

Erfarenheterna från de internationella initiativen pekar på att centralt sammanhållande 

stödroller tycks fylla en viktig funktion både i en initierings- och implementeringsfas av 

sociala investeringar, men att behovet av genomförandestöd varierar mellan olika 

lokala kontexter och bör anpassas därefter. De parter som ingått i de sociala 

investeringsprojekten upplever ofta att det avgränsade fokuset på ett utfall bidrar med 

nödvändiga samhällsekonomiska perspektiv – något som ofta saknas i det vardagliga 

arbetet som präglas av kortsiktighet och resultatmål för olika verksamheter.  

 

Stödfunktionens roll i relation till de ekonomiska incitamenten har blivit än mer 

påtaglig ju mer man arbetat med implementeringen av sociala investeringar, där det 

finns samstämmighet kring värdet av nära stöd i analys, implementering och 

uppföljning. Från att initialt ha fokuserat på att minska transaktionskostnader med 

hjälp av sociala utfallskontrakt har man nu byggt erfarenheter kring vikten av nära 

stöd i samarbetskonstellationer för att uppnå långsiktig förändring, även om 

transaktionskostnaderna blir något högre. De internationella erfarenheterna pekar 

tydligt på vikten av att engagera en intern funktion i kommuner, regioner eller andra 

interventionsmiljöer, med tillräckligt mandat och resurser för att kontinuerligt driva en 

intern förändring, något som ofta saknas i kommuner idag. Många internationella 

initiativ, däribland Den Sociale Investeringsfond och Kompetenscentret för impact-

investeringar, har därför valt att initialt finansiera en projektledarroll i kommunerna de 

samarbetat med.  
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På frågan om nackdelar eller farhågor med utfallsorientering är det vanligaste 

svaret hos intervjuade kopplat till mätetal; att det finns svårigheter med att 

påvisa orsakssamband, värdera, definiera och mäta utfall, att det krävs lång 

uppföljningstid och att dagens system för att mäta utfall ofta är rudimentära. Det 

finns också risk för mätfusk och för att skapa perversa incitament för att ”plocka 

russinen ur kakan” (eng. cream skimming) med fokus på delresultat i stället för 

helheten och att värdefulla perspektiv hamnar i skymundan.  

 

 

 

 

Svenska erfarenheter 

I Sverige finns praktiska erfarenheter från sociala utfallskontrakt från fyra kommuner - 

Norrköping, Botkyrka, Stockholms stad och Örnsköldsvik. Från dessa arbeten finns 

värdefull kunskap kring hur det går till att i praktiken samla aktörer runt gemensamma 

utfall, koppla ekonomiska incitament och implementera insatser inom ramen för dessa 

kontrakt. Norrköping var först ut, därefter Botkyrka och Örnsköldsvik och sedan 2021 

pågår ett socialt utfallskontrakt i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Varje 

kontrakt bygger på ackumulerad kunskap från föregående exempel. 

 

Tanken med sociala utfallskontrakt är att vara ett stöd till implementering av nya 

arbetssätt och insatser som ger förutsättningar för att uppnå bättre utfall för olika 

målgrupper. Det är inte en modell för finansiering vilket det ibland uppfattas som, 

även om frågan om finansiering är en komponent i kontraktet.  

 

I ett socialt utfallskontrakt ingår en tydlig behovs- och målgruppsbeskrivning, 

hypoteser om verksamma insatser, en beskrivning av vilka utfall som ska uppnås och 

hur dessa ska utvärderas, samt en modell för att finansiera arbetet inklusive 

riskdelning mellan ingående parter. 

Internationella erfarenheter och lärdomar 

De internationella initiativen upplever att behoven av analysstöd hos samarbetsparter 

är stora, och att analyskompetens efterfrågas i flera delar av arbetet med sociala 

investeringar. Government Outcomes Lab har ett formellt uppdrag att utvärdera Life 

Chances Fund:s insatser, och fyller därigenom en viktig funktion att följa upp insatser 

och sprida utvärderingar och goda exempel. I och med kopplingen till Oxford 

universitet och ett avgränsat uppdrag kan de bygga evidens kring flera dimensioner 

av arbetet med sociala investeringar. Det tydliga uppdraget saknas dock i andra 

länder, där man i stället anlitat konsulter i både behovsanalyser och 

utfallsformuleringar eller förlitat sig på intern kompetens. Kompetenscentret för 

impact-investeringar bidrar till exempel själva med tidigt analys- och 

upphandlingsstöd, och Den Sociale Investeringsfond har använt konsulthjälp bland 

annat i formuleringen av utfallsmått.  

 

Samtliga initiativ poängterar att de genom sitt analysstöd lyckats föra in ett mer 

samhällsekonomiskt perspektiv i parters dagliga arbete, vilket uppskattats i en vardag 

som är fylld av fokus på enskilda verksamhetsområden. Utformningen av effektmål 

(som ligger till grund för utbetalning) upplevs vidare bidra till ett fokus på den största 

utvecklingspotentialen i stället för det parten redan gör bäst. 
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Stöd för spridning och breddinförande 

Goda exempel sprider sig långsamt eller inte alls. Det behövs mer stöd för 

implementering och förvaltning av välfungerande arbetssätt. Behov av stöd 

efter lyckade projekt har ofta underskattats och många utvecklingsstöd slutat 

när första piloten är gjord. Ett effektivt stöd till uppskalning och spridning 

behövs under en längre tid för att ta tillvara ny kunskap. Att implementera nya 

verktyg innebär ofta även nya arbetssätt och förutsätter en omställning som 

innebär att tidigare arbetssätt ersätts med det nya. Förändringar som innebär att 

sluta med något man tidigare gjort och trott på är svårt. Risken är stor att allt 

återgår till det gamla om det inte finns ett uthålligt stöd i införande och 

vidmakthållande av nya arbetssätt. 

 

Utfallsorientering kan enligt intervjuerna ge bättre underlag för att fatta 

obekväma beslut som är rationella ur samhälls- och skattebetalarperspektiv, 

men oangenäma för delar av organisationen samt ge underlag för bättre 

resursallokering. 

 

 

 

Svenska erfarenheter 

Sedan 2014 har ett det funnits ett nätverk för kommuner och regioner som arbetar 

med sociala investeringar. Nätverket initierades av SKR och koordineras sedan 2021 

av RISE. Drygt tio kommuner och regioner deltar och medverkande utbyter 

erfarenheter och delar med sig av utvärderingar med mera. Samtidigt saknas resurser 

för systematisk spridning och tillgängliggörande av information, för det krävs nationellt 

stöd. Ett annat initiativ har drivits av CHAP-gruppen vid Uppsala universitet med 

finansiering från Skandias stiftelse Idéer för livet. Där har fokus varit på att stödja 

implementering av föräldraskapsstödsprogram genom utbildningsinsatser och 

tillhandahållande av ett beräkningsverktyg. Det finns potential att samla de svenska 

ansatserna i ett mer sammanhållet stöd och säkra att det är öppet och tillgängligt för 

samtliga aktörer.   
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Strukturella förutsättningar  

Utöver ovan nämnda stödfunktioner, ser intervjuade politiker, tjänstepersoner 

och experter att ett utfallsorienterat styr- och arbetssätt behöver ges följande 

strukturella förutsättningar.  

Nationell organisation 

Även med ett starkt kommunalt självstyre finns det vinster med en gemensam 

struktur för att lösa gemensamma problem – här kan SKR spela en viktig roll 

med sitt stora kontaktnät, nätverk av beslutsfattare på olika nivåer och god 

kännedom om kommunernas utmaningar. Staten som part kan bidra som garant 

för långsiktigt engagemang; ekonomiskt och för prioritering och uthållighet i 

verksamheterna. Samordning på statlig nivå och tydlig tvärsektoriell intention 

kan underlätta samverkan i och mellan kommuner och regioner. Intervjuade 

uttrycker att det finns flera områden inom vilka huvudmännen skulle behöva 

samarbeta bättre. Exempel är dokumentationssystem, uppföljning och 

utvärdering samt införande av nya metoder anpassat efter olika förutsättningar. 

 

Långsiktiga satsningar förutsätter politiskt mandat över tid. Ett nationellt 

ramverk som förbinder till långsiktigt åtagande ökar förutsättningarna för 

planenligt genomförande. Förankring bör ske över partigränserna, både på 

nationell och lokal nivå. Stöd och hjälp att vara uthållig i förändringar som tar 

tid efterlyses av såväl politiker som tjänstemän. 

Det finns en samstämmig syn kring att det är svårt att bryta de stuprörsmönster 

som finns i hela samhället. Det finns behov av att skapa samordning på alla 

Internationella erfarenheter och lärdomar 

Förmågan att kunna stödja spridning av goda exempel och kunskap är något som 

varierar i befintliga internationella initiativ. Kompetenscentret för impact-investeringar 

har haft svårt att få resurserna att räcka till för att sammanställa kunskap och sprida 

goda exempel. Det upplevs även vara svårt att sammanställa kunskap på grund av de 

ofta heterogena projekt som sker med väldigt olika förutsättningar, vilket försvårar 

utvärderingar av ett visst arbetssätt. Med sitt tydliga uppdrag har däremot 

Government Outcomes Lab lyckats sammanställa viss evidens för sociala 

investeringar som man även sprider främst i akademiska forum. Man saknar dock 

förmåga att vara det implementeringsstöd som krävs för att anpassa och omsätta 

evidens till nya kontexter.  

 

Likt de flesta internationella initiativ som initialt fokuserat på finansiella mål, påtalar 

även Den Sociale Investeringsfond vikten av skalning för att öka jämförbarhet och 

minska transaktionskostnader. De ser att de själva skulle kunna fylla en viktig roll i att 

skala upp interventioner inom vissa områden som man har erfarenhet av - exempelvis 

diabetesförebyggande - men anser sig i sådana fall behöva mer kapital. Man ser även 

att vissa modeller med en tydlig modell och evidens (exempelvis Housing First) skulle 

vara relativt enkla att sprida, men att finansiering saknas på kommunnivå. 
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nivåer: i Regeringskansliet, mellan myndigheterna, mellan kommuner och 

regioner samt mellan olika verksamhetsområden i kommuner och regioner. 

Intervjuade anser att om det skapas ett nationellt stöd bör det utgå från någon 

del i Regeringskansliet som har mandat att samordna olika departement för att 

kunna bli en sammanhållande kraft. Det skulle då exempelvis kunna vara 

finansdepartementet eller statsrådsberedningen, för att inte bli knutet till 

sakområden eller myndigheter under sakdepartementen. Ett samlat ägarskap är 

avgörande för den tvärsektoriella ansatsen vilket är en av de stora vinsterna. 

18 

 

Samverkan med kunskapsmyndigheter och akademi 

Intervjuade menar att kommuner har viss kompetens i statistik och löpande 

uppföljning men svårare att hantera komplicerade orsakssamband. Vilka 

resurser som finns varierar beroende på kommuners storlek men även stora 

kommuner har svårt att få data som speglar helheten. Det finns idag kommuner 

som har upparbetade samarbeten med närliggande universitet, fast även de ser 

 
18 RISE och SKR 2021, En unik social investering -slutrapport om det sociala utfallskontraktet i 

Norrköping 

Svenska erfarenheter 

I flera av de svenska utvecklingsarbeten som skett kring barn och unga har det varit 

svårigheter kopplat till att få ett bindande engagemang från såväl socialtjänst, barn- 

och ungdomspsykiatri, skola och Statens Institutionsstyrelse (SiS). De olika aktörerna 

har, utöver olika lagstiftning och olika ej sammanhållna nationella kunskapsstöd, varit 

föremål för statliga stimulanssatsningar som inte varit samordnade. 

 

Även i arbetet med sociala investeringar har det varit svårt att skapa samarbeten 

mellan huvudmän, fast behovet har identifierats. Som ett exempel kan nämnas det 

sociala utfallskontraktet i Norrköping, där regionens habilitering och barn- och 

ungdomspsykiatri hade kunnat ha en mer aktiv roll. 

Internationella erfarenheter och lärdomar 

Ju mer erfarenheter de internationella initiativen fått av en bredd av sociala 

investeringar i olika lokala kontexter, desto mer påtagligt har behovet av en nationell 

organisering blivit. Det som främst märks är att tidigare initiativ har kunnat sätta i gång 

projekt, men att många inte mäktar med att stödja fortsättningen av projekten, 

samtidigt som uppföljning och spridning ska ske.  

 

I Storbritannien, där marknaden för sociala investeringar är som mest utbredd, har 

man visat på möjligheten att koordinera olika expertiser i de olika stegen (se 

Government Outcomes Lab tydliga uppföljningsuppdrag). Det systemet är inte lika 

utbyggt den nordiska kontexten, där ett nationellt stöd hos många intervjuade anses 

kunna ge de nödvändiga resurser och organisering som krävs för att olika expertiser 

ska kunna bidra med stöd i både genomförande, analys och spridning.   
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att det finns vinster med att bredare kunna utnyttja hela landets kompetenser.  

Evidensgrundande analyser är inte görliga som enskild kommun utan en 

nationell uppgift. En nationell aktör behöver förse kommunerna med underlag 

om vad som fungerar och förväntad effektstorlek i olika frågor och i olika 

situationer. Flera ser att det finns effektivitetsvinster genom en snabbare 

kunskapsdelning och hjälp att förstå aktuell kunskap i förhållande till de egna 

behoven. 

 

Incitament och riskdelning 

Den aktör som satsar på främjande, förebyggande eller tidiga insatser ser inte 

alltid vinsterna själv eftersom de största effekterna ofta inträffar på lång sikt, då 

främst märkbara som uteblivna kostnader hos en annan aktör (inte sällan det 

statliga försäkringssystemet eller kriminalvården). Det leder till 

underinvestering. När var och en av de berörda verksamheterna inte kan ta hem 

vinsten behövs andra incitament för samhälleliga investeringar, till exempel 

statliga bidrag som utformas för långsiktiga gemensamma tvärsektoriella 

insatser. Utfallsfinansiering kan enligt intervjuade ge incitament för samverkan 

i komplexa frågor. 

Ett fåtal intervjuade menar att det vore önskvärt om kommun- och 

regionsektorn kunde mobilisera resurser för självtillräcklighet, men de flesta 

uppger att statlig medfinansiering kan vara positivt och att de i så fall ska 

medföra någon typ av ekonomisk riskdelning mellan stat och 

kommuner/regioner. Om kommunen står för hela risken kanske man inte vågar 

eller har ekonomisk möjlighet att genomföra satsningen. Om staten står för hela 

risken kanske kommuner/regioner inte upplever att de äger satsningen och inte 

engagerar sig i lika hög grad.  

De intervjuade är över lag mycket kritiska till destinerade och kortvariga 

statsbidrag som man menar motverkar långsiktig planering och styrning utifrån 

en helhetssyn i den lokala kontexten. I stället välkomnar de generella bidrag 

med övergripande målsättningar, gärna poolade för fler sakområden för att ge 

synergieffekter. Metodstöd anses vara viktigare än finansiering; 

stimulansmedlen bör till större del användas för praktiskt stöd till lokala 

behovsanalyser, genomförandestöd, utvärderingsstöd och implementeringsstöd 

samt löpande uppföljning. Staten kan också ta rollen som oberoende granskande 

part. 
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Juridik 

I arbete med tvärsektoriella lösningar i allmänhet och vad gäller sociala 

investeringar i synnerhet lyfts ofta juridiska hinder. De vanligaste hindren som 

förs fram gäller;  

Svenska erfarenheter 

I de sociala utfallskontrakten har olika former av riskdelning prövats. I Norrköping 

delades risk med en privat investerare, Leksell Social Ventures, där kommunen åtog 

sig att betala tillbaka 40 procent av investeringen oavsett utfall och resterande 60 

procent om kostnaderna i socialtjänsten minskade med motsvarande summa. 

Dessutom upphandlades en privat aktör med en utfallsbaserad ersättningsmodell. 

  

I Botkyrka och Örnsköldsvik fanns ingen privat investerare men däremot 

upphandlades leverantörer av företagshälsovård med en utfallsbaserad 

ersättningsmodell där 50 procent respektive 25 procent av ersättningen var 

aktivitetsbaserad, resterande var kopplad till (trendjusterad) minskning av 

korttidssjukfrånvaro.  

 

I det sociala utfallskontraktet i Hässelby-Vällingby har fem civilsamhällesaktörer 

upphandlats med en utfallsbaserad modell där 50 procent av ersättningen är kopplad 

till aktivitet och 30 procent till så kallade processutfall; snabba resultat som var och en 

av aktörerna kan uppnå på egen hand. Resterande 20 procent är en gemensam 

utfallspott som aktörerna gemensamt kan få del av om de långsiktiga utfallen för 

målgruppen uppnås. 

 

Erfarenheten från samtliga tre modeller är att riskdelningen bidrar till ökat fokus på det 

gemensamma utfallet. Aktörerna blir mer ansvarsutkrävande gentemot varandra och 

på så vis bidrar de även till ökat fokus på problemlösning och utveckling. Dock tycks 

det viktigt med en neutral aktör som kan stödja samtliga parter med underlag och kan 

bidra med kompletterande perspektiv om det exempelvis blir ett för kortsiktigt fokus 

på utfallens utveckling eller om det uppstår missförstånd kring definitioner och 

utvärderingsmodeller. 

Internationella erfarenheter och lärdomar 

De som administrerat sociala investeringar i internationella sammanhang är ofta 

positivt inställda till idén om att riskdelning genererar ekonomiska incitament för 

förändring, men påtalar samtidigt att det är en mekanism för att få till ett mer 

strukturerat och fokuserat arbete mot ett visst utfall. 

 

Riskdelning i typiska utfallskontrakt internationellt ser lite annorlunda ut. Life Chances 

Fund föreskriver att för varje projekt är lokala kommissionärer majoritetsutbetalare, 

där Life Chances Fund förväntades bidra med totalt 48 miljoner pund om beräknade 

resultat uppnås, finansiering i genomsnitt cirka 32 procent av resultatbetalningar 

(projekten var planerade att löpa i upp till sju år). 

 

I Danmark finns även exempel på när filantropiskt kapital - ofta lokalt förankrat - 

investerar i förlustgaranti. Filantropiskt kapital anses där vara villiga att utveckla 

interventioner men vill sedan att kommun tar det vidare. 
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• hur sociala investeringar ska hanteras redovisningsmässigt,  

• möjligheter att samla in relevant uppföljningsdata, och  

• förhållande till upphandlingslagstiftningen. 

Även om hindren ger konsekvenser för den praktiska utformningen av sociala 

investeringar är erfarenheterna från tidigare satsningar i Sverige att de inte är 

avgörande. Däremot lyfts att det behövs stöd att få veta vad som är möjligt och 

hur man ska göra för att det ska bli rätt. Osäkerhet kring juridik är ett vanligt 

skäl till att utveckling försenas eller inte blir av. 

Ekonomisk redovisning 

Sociala investeringar ska budgeteras och bokföras som en ordinarie 

driftskostnad, det vill säga de kan inte skrivas av som en fysisk investering. 

Dock finns erfarenheter från flera kommuner som arbetat med sociala 

investeringsfonder eller särskilda avsättningar där de som komplement till 

ordinarie redovisning rapporterat de nyttor, både ekonomiska och sociala, som 

man anser sig ha uppnått med genomförda sociala investeringsprojekt.19 

Utredningen om En god kommunal hushållning20 ger förslag på hur kommuner 

kan använda sina resultatreserver för att bland annat genomföra sociala 

investeringar som på längre sikt bidrar till en bättre kommunal ekonomi. 

Även här behövs tydligt stöd för att våga använda de redovisningsmöjligheter 

som finns och hitta de smidigaste vägarna som utan allt för mycket 

administrativ påbyggnad kan tillgodose behoven av transparens och 

begriplighet. 

Uppföljningsdata 

För att skapa goda beslutsunderlag baserat på exempelvis administrativa data är 

det ofta önskvärt att samköra information från olika verksamheter inom en 

kommun eller mellan huvudmän. För detta sätter nuvarande regelverk tydliga 

begränsningar, vilket försvårar analyser. Den osäkerhet som råder kring vad 

som är verksamhetsutveckling i juridisk mening medför att få vågar pröva med 

risk för att hamna i en juridisk process med Integritetsskyddsmyndigheten (trots 

att det kan vara önskvärt för att skapa praxis).  

En praktisk utväg kan vara att definiera utvecklingsarbete som forskning för att 

få godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Det senare framstår dock som 

en onödig lösning för generell verksamhetsutveckling och förutsätter också att 

forskare driver praktiskt utvecklingsarbete, vilket inte alltid är i linje med 

 
19 ESO 2020:1 
20 En god kommunal hushållning SOU 2021:75 
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forskningens intresse. Givet hur mycket känsliga data som finns i de offentliga 

systemen kan det snarast tyckas oetiskt att denna inte kommer till användning 

för att driva kvalitetsutveckling av välfärdsinsatser på grund av juridiska hinder. 

Här kan möjligheter till försöksverksamhet inom kommuner och regioner, vilket 

för närvarande utreds, vara till stor hjälp för att hitta bättre system .21  

Trots dessa hinder visar erfarenheten att det går att skapa tillräckliga underlag 

för att utforma sociala investeringssatsningar och det finns flera praktiska 

exempel att luta sig emot. 

Upphandling 

I de sociala utfallskontrakt som prövats förekommer privata utförare, både 

vinstdrivande och från civilsamhället. Dessa har i samtliga fall upphandlats 

enligt LOU. Givet att detta är fallet även fortsättningsvis ser vi inga juridiska 

konsekvenser om staten skulle stå för en medfinansiering och ekonomisk 

riskdelning med kommuner och regioner. Det innebär också att frågan om 

eventuellt statsstöd inte aktualiseras eftersom LOU ska garantera att ingen 

särskild part gynnas av en given offentlig satsning. 

Förslag till behovsområden och målgrupper  

I de svenska intervjuerna lyfts följande förslag till områden som anses 

angelägna och lämpliga för satsningar inom ramen för ett utfallsorienterat 

arbete: 

• Ungdomskriminalitet 

• Förebyggande insatser för barn och unga 

• Integration 

• Sjukskrivning 

• Äldreomsorg 

• Arbetsmarknadsdeltagande 

• Hälsoprevention 

Det förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet lyfts mest frekvent och flera 

intervjuade tar upp socialtjänsten som en verksamhet där omställning mot ett 

utfallsorienterat skulle vara särskilt gynnsamt.   

En fördel med utfallsorientering är enligt intervjuade att det kan ge större fokus 

på syftet med verksamheten och gemensamma målbilder – med utgångspunkt i 

konkreta invånarbehov. Intervjuade uttrycker att det finns flera områden inom 

vilka huvudmännen skulle behöva samarbeta bättre. Ett önskemål är 

tillskapande av kontaktcenter för barn, unga och familjer som mår dåligt på 

 
21 Finansdepartementet 2021, Försöksverksamhet i kommuner och regioner, Dir. 2021:110 
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grund av psykisk och/eller social problematik för att slippa bli skickad mellan 

verksamheter och få tidigt stöd, samt närmare samarbete med skolan för att öka 

förutsättningarna för att barn som söker hjälp för psykiskt mående klarar 

kunskapskraven. 

Ett annat exempel är insatser för att personer som står långt från 

arbetsmarknaden eller har en nedsatt arbetsförmåga ska kunna utnyttja sin 

potential och komma in på arbetsmarknaden. Även här lyfts också behovet av 

tvärsektoriella arbetssätt. 

 

Svenska erfarenheter och lärdomar 

I Sverige har sociala investeringar genomförts inom en rad områden. De vanligaste 

målgrupperna är barn och unga som får insatser från socialtjänsten samt familjer med 

behov av olika former av föräldraskapsstöd. Andra insatser som prövats har bland 

annat syftat till att främja fysisk aktivitet hos äldre, förbättra arbetsmarknadsetablering 

hos nyanlända vuxna och förbättra skolresultat för nyanlända elever. 

 

I de tre sociala utfallskontrakt som prövats har syftet varit att minska återkommande 

institutionsplaceringar för barn och unga samt förbättra gruppens skolresultat 

(Norrköping), att bryta utveckling mot kriminalitet och/eller missbruk hos barn och 

unga (Hässelby-Vällingby) samt att minska korttidssjukfrånvaron bland kommunens 

personal (Botkyrka och Örnsköldsvik). I Region Stockholm pågår arbete finansierat 

med en så kallad hälsoobligation där syftet är att minska risken för diabetes typ 2. 
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Internationella erfarenheter och lärdomar 

Även om uppdraget för olika internationella initiativ ligger under olika huvudmän, 

präglas ofta temaområdena av övergripande formuleringar med bred politisk 

förankring. Vanliga behovsområden är livsstilssjukdomar, hemlöshet, barn- och 

familjeinsatser, integration, sysselsättsättning och utbildning, men klimatfrågor har 

även fått ett ökat politiskt fokus senaste åren. Den Sociale Investeringsfonden är 

lagstadgade att investera i fem olika behovsområden, men upplever likt många 

internationella initiativ varken begränsningar eller guidande riktlinjer i vilka projekt 

man kan ingå i. Kompetenscentret för Impact-investeringar är desto mer inriktade på 

frågor som direkt rör ministeriets ansvarsområden så som sysselsättning och 

utbildning, och upplever att huvudmannaskapet riktar fokuset på investeringar till 

området där ministeriet kan påvisa kostnadsreduktioner.  

 

Huvudmannaskapet kan vidare medföra olika krav på transparens och enkelhet i 

administration och ger även olika förutsättningar för stödfunktionerna, vilket i sin tur 

påverkar vilka behovsområden som anses vara tillräckligt säkra att satsa på. Som en 

del av regeringen är till exempel Kompetenscentret för Impact-investeringar 

begränsat till att initiera sociala investeringar och stödja upphandlingsprocessen, och 

kan inte ta en aktivt stödjande roll under implementeringsfasen, vilket försvårar 

lärande mellan projekt. Dessutom används endast indikatorer från offentliga register 

då man är mån om att utfallsmåtten tydligt kan mätas, förstås och redovisas offentligt 

vilket premierat projekt som exempelvis diabetesprevention som anses vara lätt att 

mäta utfallet av.  

 

Etableringen av de internationella initiativen har ofta motiverats av att testa nya typer 

av finansiering- och kontraktsmodeller, vilket kan förklara de mindre definierade 

formuleringarna av målgrupper och behovsområden. Denna brist har blivit påtaglig ju 

mer man arbetat nära tjänsteleverantörer och det efterfrågas nu tydligare definierade 

temaområden, målbilder och målgrupper. Det finns en uttryckt vilja att tidigt inkludera 

målgrupperna och tjänsteleverantörerna i beslut om temaområden inom alla 

internationella initiativ, och det lyfts även idéer på att från början ha definierat 

specifika behovsområden för att möjliggöra att klustra liknande projekt för bättre 

jämförbarhet.  
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Hur kan ett nationellt stöd möta 
kommuner och regioners 
behov? 

I det följande kapitlet analyseras hur nationell utfallsfinansiering kan möta 

kommunernas och regionernas behov av stöd för effektiva förebyggande och 

tidiga insatser.  

Metod- och analysstöd 

Ett praktiknära analysstöd kan ge förutsättningar för bättre beslutsunderlag, 

lärande och utveckling.  

Analysstödet behöver fylla flera olika syften: 

1. Bidra till genomlysning av verksamheten, kommunen, regionen eller ett 

geografiskt område för att belysa behov, utmaningar och definiera ett 

utgångsvärde inför förändringsarbete. 

2. Säkra löpande uppföljning under utvecklingsarbetet för att se om 

processmål och delmål uppnås. 

3. Stödja utvärdering av resultat, effekter på målgruppen men också på 

organisation och ekonomi. 

4. Ge de aktuella verksamheterna en ökad förståelse för sina resultat och 

öka deras egen förmåga att följa utfall. 

 

För punkt 1 och 2 ovan krävs kompetens att analysera kommun- och 

regiondata och ett handfast praktiknära stöd för egna analyser, samt expertis 

kring utvärdering. En illustration på att en gedigen genomlysning ställer relativt 

höga krav kan fås genom att beakta sambanden mellan så kallade riskfaktorer 

och olika negativa utfall (Figur 1 nedan). 22 För att förstå hur väl befintliga 

insatser möter de olika riskfaktorerna behöver flera verksamhetsområden täckas 

in. Och på motsvarande vis behöver sannolikt flera aktörer involveras för att 

designa bättre insatser.  

 
22 RISE Social & Health Impact Center (2021). Risk- och skyddsfaktorer – vad vet vi och vad kan 

göras med kunskapen? (SHIC 2021:03). RISE Research Institutes of Sweden. 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/935B6 
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Figur 1: Samband mellan riskfaktorer och negativa utfall på individnivå. Styrkan i sambanden 

avgörs i figuren av det vetenskapliga stödet (granskade artiklar) för kopplingen, inte 

effektstorlekar 

För att åstadkomma ett högkvalitativt stöd kan kompetenser och kapacitet från 

expertmyndigheter, akademi, SKR och RISE kombineras. Ett mål med stödet 

skulle då vara att åstadkomma en stringent verksamhetsnära uppföljning som 

möjliggör optimering av arbetet mot ett så bra utfall som möjligt, samtidigt som 

det genererar högkvalitativa data till en mer vetenskaplig och neutral 

utvärdering. Liknande intensiva stödinsatser från tvärdisciplinära team i 

utformningen av utfallsmål och uppföljningsstruktur anses vara centralt i flera 

internationella initiativ, exempelvis i Brabant Outcomes Fund.23   

För punkt 3 kan en extern aktör som exempelvis IFAU ansvara för eller 

kvalitetssäkra analys av data (före och efter) så att risken för bias minimeras. 

Ofta saknas infrastruktur för effektiv datainsamling. RISE har erfarenhet och 

kompetens av en plattform för att samla in enkätdata som är baserad på öppen 

källkod och enkelt kan anpassas och tillgängliggöras för olika tillämpningar.24 

Enskilda satsningar i en kommun är ofta relativt små vilket ger stora 

osäkerheter och svårigheter att upprätta jämförelsealternativ. Om flera 

konstellationer av kommuner och regioner samlas i en gemensam satsning med 

 
23 European Investment Bank, Case Study: Brabant Outcomes Fund in the Netherlands (2021) 
24 https://concertoplatform.com/about 
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vissa gemensamma ramar kring vilka processer och utfall som ska följas, 

förbättras möjligheten att få kvalitet i uppföljningen.  

När det väl finns fungerande modeller för insamling av data, uppföljning och 

analys behöver de förenklas så att det blir så liten administrativ börda som 

möjligt. 

Det är viktigt att stödet inte blir en outsourcing av analysförmåga utan bidrar till 

ökad intern kapacitet och kompetensutveckling hos kommuner och regioner. 

Erfarenheten visar att det krävs specifika strategier för att åstadkomma detta, 

vilket även avspeglas i efterföljande två avsnitt. 

Ökad förståelse för innebörden av utfall 

Om man ska betona utfallsfokuserade arbetssätt och dessutom koppla 

ekonomiska incitament till dem blir en avgörande faktor att också förtydliga vad 

utfall innebär. Förslagsvis kan utfall förstås som ett begrepp med tre nivåer:  

Utfall som önskad förändring 

På övergripande nivå handlar det om att specificera vilken förändring som 

önskas, med formuleringar som kan kommuniceras på beslutsfattarnivå. Till 

exempel att fler ska få gymnasiebehörighet, ökat välbefinnande, ökad 

sysselsättning eller minskad konsumtion av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Utfall som indikatorer på önskad förändring  

Nästa nivå handlar om att definiera vilka mått eller indikatorer som kan visa på, 

eller fungera som en approximation av, önskad förändring. Ibland finns en 

direkt länk mellan önskad förändring och relevanta indikatorer, exempelvis om 

det är ökad gymnasiebehörighet som är önskad förändring och insatser riktas 

mot målgrupper där man inom tillräckligt tidsspann kan mäta om de uppnår 

gymnasiebehörighet. Ibland krävs vägledande indikatorer, så kallade proxys, 

antingen för att det tar för lång tid att påvisa den övergripande förändringen 

eller för att det är ett komplext fenomen, så som välbefinnande eller social 

utsatthet som är i fokus.   

Det krävs en relativt gedigen kompetens för att definiera relevanta indikatorer, 

särskilt om det är så kallade mjuka värden som ska mätas. Ett förekommande 

misstag är att formulera för många indikatorer, i ambitionen att inte missa något 

eller på grund av bristande resurser att göra ett gediget arbete för urval.  

Utfall som effekt av insats(er)/program 

Dessa utfallsmått används för att avgöra i vilken mån de insatser eller program 

som prövas påverkar de önskade utfallen, så kallade kausala samband (effekt). I 

idealfallet är det även önskvärt att fånga oväntade negativa/positiva effekter på 
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andra utfall. Vilken väg som är lämplig beror på faktorer som tillgänglig 

evidens, storlek på den effekt som ska skattas med mera. Detta led ställer stora 

krav på både tekniskt kunnande och kreativitet. 

Stöd för införande i ordinarie verksamhet och breddinförande 

Samtidigt som det ansetts nödvändigt att i ett tidigt skede av utvecklingen 

involvera extern konsulthjälp för vissa delar, har samtliga internationella 

exempel som huvudmål att bygga en intern kapacitet hos välfärdsleverantörer 

för att långsiktigt arbeta med utfallsfokuserade sociala investeringar.   

RISE har under flera år utvecklat en arbetsmetod för det ändamålet, som 

illustrerar ett antal nyckelkomponenter för att utifrån gedigna behovsanalyser 

och effektlogik, systematisera arbetet med planering, implementering och 

uppföljning.  

Det kan fungera som en utgångspunkt för att genom utbildning, övning och 

expertstöd stärka organisationers kapacitet i planering, implementering och 

uppföljning av de utfallsfinansierade insatser som beslutas. 

 
Figur 2: Exempel på moment för tänkta stödinsatser i planering, implementering och uppföljning 

för ökad organisatorisk förmåga.  

SKR har erfarenhet av att stödja olika utvecklingsprojekt i kommuner och 

regioner. Genom det nära samarbetet inom hela välfärdsområdet finns 

kompetens inom alla välfärdssektorer. Erfarenheterna kan användas 

tillsammans med RISE expertkompetens och utgöra grunden för 

verksamhetsnära, operativt utvecklingsstöd. Liksom i Den Sociale 

Investeringsfondens fall – där man till en början ingår ett utvecklings-
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partnerskap för förutsättningslös analys av lokala behov – kan en del av detta 

stöd ges till kommuner i ett initialt skede innan beslut om finansiering blir 

aktuell.  

Stöd för spridning 

Det finns många exempel på att lyckade utvecklingsarbeten som inte tagits till 

vara på och inte skalats upp eller spridits i kommunen eller till hela landet – 

även om det är initiativ som tagits av staten, då regeringsuppdragen oftast inte 

sträcker sig längre än till att stödja utvecklingen fram till en produkt. Spridning 

och förvaltning liksom stöd till implementering ingår inte i regeringsuppdraget.  

På samma sätt riskerar lyckade resultat av utvecklingsprojekt att inte omsättas i 

ordinarie drift (även om det varit en förutsättning för att få medel) då 

motståndet blivit för stort när det väl kommer till praktisk implementering. 

Analys av vad som kommer att bli resultatet i den berörda verksamheten om 

försöket blir lyckat måste göras i ett tidigt skede. När det finns tecken på att det 

utvecklingsarbete som pågår kommer att bli framgångsrikt behöver en analys 

göras av vilka konsekvenser ett breddinförande skulle få för verksamheten. 

Kompetensutveckling, omställning och så vidare måste påbörjas långt innan det 

är dags för implementering. Det finns mycket som talar för att det behövs ett 

minst lika stort stöd till verksamheten under den fasen som under projekttiden. 

Även politiker och chefer behöver stöd för att kunna vara uthålliga i 

omställningsarbetet. 

Strukturella förutsättningar 

Utöver metod- och analysstöd finns också behov av strukturförändringar som 

stödjer en förflyttning mot ökat utfallsfokus.  

Nationell organisation och ägarskap 

I många sammanhang har specialkompetens och samling av sakområden hos 

expertmyndigheter stora fördelar. Spetskompetens och specialiserade analyser 

inom olika områden behövs för att effektivt föra kunskapen framåt och utarbeta 

nya metoder. Samtidigt har skarp indelning i olika departement och 

expertmyndigheter nackdelar när det handlar om komplexa samhällsfrågor, där 

flera system behöver vara inblandade i lösningarna. I dagens samhälle är allt 

fler frågor komplexa och dessutom är trycket högt på snabba förändringar.  

När kommuner och regioner erbjuds statliga stimulansmedel eller deltagande i 

projekt finns en risk att de också tvingas in i ett för snävt fokus för att passa 

med de förutsättningar som satts av ett visst departement och underliggande 

myndighet. Den internationella utvecklingen av sociala utfallskontrakt, där 



38 
 

enskilda aktörer fått uppdrag att primärt initiera projekt, visar även på att det 

krävs ett nationellt ägandeskap för att få till stånd långsiktighet och spridning av 

kunskaper.  

En ambition att införa ett utfallsorienterat arbetssätt i välfärden skulle kunna 

vara ett sätt att skapa kunskap om metoder för att effektivt knyta ihop 

expertkunskap från olika områden och skapa gemensam uppföljning och 

lärande på nationell nivå, utan att för den delen överge specialiseringens 

fördelar. En bättre förmåga från nationell nivå att arbeta över organisatoriska 

stuprör skulle uppmuntra kommuner och regioner till motsvarande beteende. 

Utöver att stödja lokal och regional utveckling borde den nationella nivån också 

ägna sig mer åt de strukturella förutsättningarna, till exempel vad gäller 

juridiska förutsättningar.  

Myndighetssamverkan kring olika frågor är inget nytt och den kan ske på olika 

sätt. I det här fallet är det önskvärt att erbjuda ett konkret stöd till kommuner 

och regioner och samtidigt erbjuda en möjlighet till lärande mellan berörda 

myndigheter och Regeringskansliet. En huvudpoäng är att arbetet ska vara 

tvärsektoriellt, det vill säga inte ägas av en specifik expertmyndighet inom ett 

välfärdsområde. Dessutom finns behov av att kunna dra slutsatser om möjliga 

policyförändringar som är oberoende i förhållande till sakområden och 

befintliga myndighetsuppdrag. Erfarenheten är att det är svårt för en enskild 

myndighet att leda ett utvecklingsarbete som kombinerar ovanstående. Dessa 

faktorer talar för att driva arbetet inom utredningsväsendet, men samtidigt säkra 

att berörda myndigheter är knutna till arbetet och att en central del av uppdraget 

är att möjliggöra praktiskt utvecklingsarbete hos kommuner och regioner. 

Baserat på intervjuer med nationella företrädare är slutsatsen att en delegation 

skulle kunna fylla den funktion som efterfrågas. För att dra nytta av kompetens 

och uppdrag hos befintliga myndigheter och säkra det sektorsoberoende 

perspektivet bör Ekonomistyrningsverket leda arbetet men få stöd från 

expertmyndigheter. Delegationen skulle således bli en form av plattform för 

samarbete mellan myndigheter och genom referensgrupper kunna knyta 

tjänstemän från Regeringskansliet till sig. Därtill skulle delegationen ha 

finansiering för att stimulera utfallsfokus i kommuner och regioner, vilket 

berörs i nästa avsnitt. Med stöd av erfarenheter från att samla myndigheter och 

att samarbeta med kommuner och regioner kring utfallsfokuserade lösningar 

kan delegationen också utreda de långsiktiga förutsättningarna för att driva 

tvärsektoriella preventiva välfärdsinsatser i Sverige. 
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Incitament, riskdelning och upphandling 

Att staten bidrar med finansiering som fokuserar på att önskade utfall ska 

uppnås kan signalera värdet av att engagera sig i tvärsektoriella och 

förebyggande insatser. Intervjuade uttrycker en önskan om tydliga ramar för 

vilken typ av insatser som premieras utan att för den delen detaljstyra 

verksamheterna, insatserna eller professionerna som ska vara inblandade. 

Principen med utfallsfinansiering är att skapa en situation där berörda parter har 

ett delat intresse att uppnå fördefinierade utfall och att det manifesteras i en 

ekonomisk riskdelning. I riskdelningen ingår att samtliga parter ska förlora om 

utfallen uteblir och vinna om utfallen uppnås. Baserat på intervjuerna finns det 

stöd för en sådan princip, samtidigt som det betonas att modeller för utfall och 

ekonomiska konsekvenser inte får vara för komplicerade. Ett stort fokus 

behöver vara på att varje part ser att deras insats förbättrar livet för individerna 

och samtidigt bidrar till samhällsnytta. 

Därmed finns goda skäl att tillämpa en modell där staten åtar sig att betala 

kommuner och regioner för vissa fördefinierade och överenskomna utfall, givet 

att modellen är förutsägbar och relativt enkel att tillämpa. En utgångspunkt kan 

vara att staten kan åta sig att betala som mest 50 procent av kostnaderna för en 

satsning som utfallsersättning, för att säkra att ingående kommuner och regioner 

också har ett finansiellt åtagande. 

Värderingen av utfall bör i idealfallet baseras på samhällsekonomisk analys 

men givet de osäkerheter som finns kring långsiktiga effekter är det också 

tänkbart att koncentrera insatserna på att beskriva och mäta de sociala och 

hälsomässiga nyttorna och att koppla en ekonomisk ersättning till dessa. 

Social innovation med civilsamhället och privat sektor 

I utförandet av insatser kan såväl offentligt som privat utförda insatser antas 

leda till bättre utfall i de konkreta fallen. I de fall aktörer från civilsamhället 

eller näringslivet är aktuella kommer dessa att behöva upphandlas, om arbetet 

inte anses röra FoU-tjänster där LOU ej är tillämpligt. 

I figur 3 illustreras hur samverkan mellan offentlig utfallsfinansiering och privat 

kapital sker via offentlig upphandling.  
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En utfallsbaserad ersättningsmodell kan likrikta incitamenten mellan offentliga 

och privata aktörer. Olika former av utfallsbaserade ersättningsmodeller har 

prövats i de sociala utfallskontrakt som genomförts i Sverige, både mot privata 

bolag och civilsamhällesaktörer. Aktörer som ingår i ett sådant upplägg kan då 

vara i behov av likviditet och önska riskdelning med privata investerare, och 

därmed finns en potentiell roll för aktörer som önskar agera sociala investerare.  

Marknaden för offentlig upphandling är stor och behovet av att utveckla former 

och kvalitet i underlag och genomförande har påtalats, bland annat i SNS 

Konjunkturrådsrapport 2022.25 Även behovet av att utveckla den så kallade 

idéburna sektorn i välfärden har lyfts.26 Erfarenheterna från befintliga sociala 

utfallskontrakt pekar på potentialen i att dels få in bättre incitamentsstrukturer i 

ersättningsmodeller, dels driva utvecklingen från beställar-utförarrelation till 

effektiv samverkan mellan parterna. Nationell utfallsfinansiering kan bidra till 

att sprida den typen av erfarenheter och praktik och därmed konkret driva det 

som ibland kallas innovations- eller funktionsupphandling.27 

 
25 SNS 2022, Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik  
26 I SOU 2019:56 utreddes hur inslagen av s.k. idéburen välfärd kan öka. I mars 2022 har 

regeringen lagt fram en proposition om att ge möjlighet att registrera sig som idéburen aktör i 

offentligt finansierad välfärd. 
27 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/innovation-i-upphandling/ 

Figur 3: Beskrivning av sambandet mellan nationell utfallsfinansiering och eventuell förekomst av privata sociala 

investerare 
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Risker med statlig medfinansiering, utfallsfokus och 
utfallsbaserad upphandling 

Intervjuer med politiker, tjänstepersoner och internationella experter förmedlar 

en positiv syn på att nationell nivå ger finansiellt stöd till lokalt utfallsfokuserat 

arbete, men framhåller även vissa risker. Det finns också erfarenheter från 

närliggande områden att dra lärdom av. 

Statlig medfinansiering  

En risk med statlig medfinansiering är att det saknas en plan för långsiktig 

finansiering och att finansiering går till sådant som ändå skulle ha gjorts. Det 

finns också erfarenhet av att statens egna stuprör låser medel till specifika 

verksamhetsområden på ett vis som inte gynnar det lokala arbetet. Ytterligare 

en insikt är att finansiering inte enskilt kan förändra lokal praktik, utan att stöd 

för analys och implementering är nödvändiga komplement. 

Statlig medfinansiering är ett viktigt verktyg för att driva utveckling men bör 

vara tvärsektoriell, tillräckligt långsiktig (minst tre-fem år) och kompletteras 

med väl utvecklade stödfunktioner för det praktiska arbetet. 

Finansiering och ersättning knutna till utfall 

En poäng med att knyta ekonomisk ersättning till utfall är att ge fokus på 

utfallet. Det medför att om utfallet är dåligt konstruerat så riskerar 

uppmärksamheten att riktas fel. I ett läge där en aktör har ett snävt fokus på sin 

egen verksamhet och inte tar hänsyn till effekter på andra håll ökar risken att en 

utfallsbaserad modell ger felaktiga incitament. En annan risk att vara 

uppmärksam på är utrymmet att ta genvägar för att uppnå utfallen, exempelvis 

genom att undvika målgrupper som bedöms mer resurskrävande eller ha lägre 

sannolikhet att ”lyckas” med. Rent fusk kring rapportering av data är också en 

risk som uppstår när det står ekonomisk ersättning och prestige på spel. 

En annan risk är att incitament knyts till aktiviteter snarare än utfall. Exempel 

på det kan vara att poliser genomför en stor mängd nykterhetskontroller på 

dagtid för att fylla sin kvot eller att för starkt fokus på tillgänglighet i 

ersättningssystem kan riskera att medföra onödig vårdkonsumtion (många 

besök) och skapa undanträngningseffekter för målgrupper med störst behov. 

Det finns studier på upphandling av ambulanssjukvård där ersättning kopplat till 

utryckningstider har visat sig leda till nedprioritering av andra för patienterna 

centrala aspekter.28  

 
28 Daniel Knutsson & Björn Tyrefors 2021, https://www.ifn.se/media/ohnkqlcn/wp1365.pdf 
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För att undvika dessa aspekter pekar erfarenheter från såväl Sverige som 

internationellt på att förarbetet är avgörande. Genom att ägna tillräckligt med tid 

till att förstå vilken förflyttning som är önskvärd och hur utfall som kan 

definieras och mätas är kopplade till förflyttningen, ökar sannolikheten att 

hamna rätt. Om flera parter tillsammans tar ansvar för utformningen ökar 

transparensen och förståelsen för utfallen. På motsvarande vis är transparens 

under genomförandet av stor vikt och då ingår att utöver utfallsmått 

kontinuerligt följa upp processer som indikerar huruvida insatser genomförs 

som tänkt och med tillräcklig kvalitet. En kombination av utfallsmått som både 

belyser målgruppens förflyttning och förändringar för systemet möjliggör en 

balanserad bedömning. Som exempel kan nämnas att de sociala utfallskontrakt 

som prövats i Sverige både har ekonomiska och sociala utfallsmått, såsom 

minskade placeringskostnader i socialtjänsten och förbättrade skolresultat hos 

målgruppen, för att väga upp olika faktorer. 

Internationella erfarenheter talar för nationellt stöd 

Den Sociale Investeringsfond (DSI) i Danmark erbjuder stöd till kommuner via 

så kallade utvecklingspartnerskap. Där ges viss finansiellt stöd och rådgivning 

för att genomföra förstudier som sedan kan omsättas till sociala 

investeringssatsningar. DSI ser också behovet av att sprida erfarenheter, i 

nuläget har man främst resurser för att underhålla en hemsida.29  

I Storbritannien finns positiva erfarenheter av en mer utvecklad infrastruktur för 

expertiser med olika uppdrag inom koordinering, finansiering, uppföljning och 

utvärdering av sociala investeringar. Kunskapen finns dock till stor del hos 

konsulter och privata sociala investerare medan det saknas ett nära 

verksamhetsstöd för att omsätta framgångsrika exempel till löpande 

verksamhet. Det påvisar behovet av ett nationellt stöd som har ett uppdrag att 

skala goda exempel och kan organisera stödfunktioner.  

En annan erfarenhet från Storbritannien är att en heterogen projektportfölj gör 

det svårt att sammanställa lärdomar från olika kontexter. I den senaste varianten 

av utfallsfond, Refugee Transition Outcomes Fund, är ambitionen att se till att 

de lokala projekten blir mer jämförbara. Idén lyfts även från företrädare i 

Finland och Danmark.  

Slutsats om centrala komponenter 

Sammanfattningsvis innebär det att en modell för nationell utfallsfinansiering 

bör inkludera följande komponenter: 

 
29 www.socialeinvesteringer.nu 
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4. Verksamhetsnära stöd för behovskartläggning, implementering, 

uppföljning och utvärdering 

5. Kompetenshöjning för stärkt intern förmåga hos kommuner och 

regioner kring ovan nämnda områden 

6. En kunskapsplattform för att sprida framgångsrika projekt till andra 

kommuner och regioner 

7. En ansvarig delegation under Finansdepartementet, med berörda 

expertmyndigheter inkluderade 

8. Statlig utfallsfinansiering som motsvarar maximalt 50 procent av 

kostnaderna för att pröva nya metoder och arbetssätt i kommuner och 

regioner 

9. Tydliga utfallsformuleringar som är välavvägda och grundade i behov 

och forskning 

Genom dessa aspekter, som därmed utgör en stödstruktur för nationell 

utfallsfinansiering, skapas förutsättningar för att genomföra behovscentrerade 

och förebyggande insatser, att ge stöd till bättre beslutsunderlag samt att 

genomföra utfallsfokuserade samarbeten mellan olika huvudmän och 

förvaltningar. Det ska leda till att fler individer får behovsanpassade insatser i 

rätt tid, att invånare upplever att välfärden fungerar och möter deras behov, samt 

till ökad innovationstakt i offentlig sektor, genom exempelvis fler 

tvärsektoriella arbeten för gemensamma utfall. På lång sikt är ambitionen att 

stödstrukturen för nationell utfallsfinansiering ska bidra till att stärka 

skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för individer med behov, att öka tilliten 

till samhällets institutioner, att förbättra folkhälsan samt att öka omställningen 

mot tidiga och förebyggande insatser. 

I Fel! Hittar inte referenskälla. nedan sammanfattas en så kallad logikmodell 

för vad ett nationellt initierat stöd antas åstadkomma. Hur det kan åstadkommas 

och vilka resurser som krävs utvecklas som ett konkret förslag i nästkommande 

kapitel. 
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Figur 4: En sammanfattande logikmodell för nationell utfallsfinansiering som beskriver övergripande 

målsättningar, direkta resultat och aktivitetsområden. Modellen beskriver också hur dessa olika delar 

är kopplade till individer, samhällsnivå och strukturer. Vilka resurser som krävs för att realisera 

logikmodellen utvecklas i nästa kapitel. 
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Förslag till väg framåt 

En modell för nationell utfallsfinansiering i Sverige kan prövas med olika 

angreppssätt. I följande huvudförslag är ambitionen att tillsätta en praktiskt 

arbetande utredning (delegation) med uppdrag att: 

1) Pröva ut en fungerande struktur för att bedriva nationell 

utfallsfinansiering i Sverige och generera lärande genom att ge praktiskt 

och finansiellt stöd till genomförande ett antal utvecklingsarbeten på 

lokal och regional nivå. 

2) Identifiera former för en långsiktig struktur för nationell nivå att driva 

omställning mot en mer utfallsfokuserad välfärd genom bättre 

förutsättningar för proaktivt och preventivt arbete i kommuner och 

regioner.  

För att göra det tänkta arbetet så konkret som möjligt, beskrivs både 

organisation och process nedan. Vidare ges exempel på aktiviteter och beslut 

som antas bli aktuella under arbetets gång, samt vilka nyttor de kan skapa för 

involverade kommuner och regioner. Efter huvudförslaget presenteras 

alternativa upplägg och finansieringsformer.   

 

Figur 5: Faser i det praktiska arbetet för att pröva utfallsfinansering. Faserna som beskrivs i 

huvudförslaget fungerar som en spiral för vidare spridning och lärande. 

Tillsätt en delegation med praktiskt utredningsuppdrag 

Enligt förslaget fattar regeringen beslut om att tillsätta en delegation under 

Finansdepartementet. Eftersom delegationens sakområden berör flera 

departement bör ansvaret för denna ligga under ett departement som inte är 
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ansvarig för ett enskilt sakområde. Representanter från berörda sakdepartement 

görs delaktiga genom att ingå i en expertgrupp.  

Delegationens uppdrag blir att genomföra en försöksverksamhet med piloter för 

att pröva nationell utfallsfinansiering och att parallellt utreda förutsättningar för 

en långsiktig form för statlig tvärsektoriell finansiering och styrning för att 

skapa underlag för ett eventuellt framtida riksdagsbeslut. Traditionellt 

utredningsarbete kombineras med praktiskt experimenterande. 

Fas 1: Uppdrag och förankring  

Uppskattad tidsåtgång: fem månader 

Regeringen väljer prioriterade behovsområden 

I uppdraget till delegationen kan regeringen peka ut ett eller ett par prioriterade 

behovsområden där man önskar se bättre utfall.  

Myndigheter och andra aktörer engageras 

Relevanta myndigheter föreslås finnas representerade i delegationen för att 

stärka delegationens förutsättningar att genomföra piloten och skapa gemensamt 

lärande. Beroende på område kan myndigheter som Arbetsförmedlingen, BRÅ, 

Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, MFoF, Polisen, Skolverket och 

Socialstyrelsen med flera vara aktuella att delta i delegationens arbete. 

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova kan bidra med relevant kompetens och 

infrastruktur för att administrera betalningar.  

Relevanta lärosäten och forskningsaktörer involveras beroende på sakområde, 

och kan också bidra utifrån lokal kännedom och pågående forskning och 

utveckling i kommuner och regioner. 

En överenskommelse upprättas med SKR och RISE om att erbjuda praktiskt 

stöd till de kommuner, regioner och andra aktörer som ingår i piloterna. 

Fördjupad behovsinventering ringar in mål och önskade utfall 

Utifrån fördefinierade behovsområden genomförs en fördjupad inventering av 

behov i syfte att utforma ett ramverk för de mål och utfall som ska premieras. 

Behovsinventeringen görs tillsammans med representanter från kommuner och 

regioner, civilsamhällesaktörer och målgrupper för att säkra relevans och 

träffsäkerhet i utfallen. Ramverket ska innehålla en så kallad förändringsteori, 

där den logiska och sannolika kopplingen mellan identifierade behov, möjliga 

aktiviteter och önskade utfall beskrivs. Definierade utfall bör ha olika 

tidshorisonter (ta olika lång tid att uppnå) med hänsyn till samband mellan korta 
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och långsiktiga utfall och att insatser kan ges till olika åldersgrupper. 

Utfallsformuleringarna ska fokusera på vilket värde som skapas för berörda 

individer. Se exempel på satsning för att förebygga ungdomskriminalitet i 

bilaga 4.  

Mål och utfall kan kompletteras i senare fas, till exempel på verksamhetsnivå, 

vid kontextanpassning av insats- och uppföljningsmodeller.  

Baskriterier för ansökan till pilotverksamhet ställs upp avseende 

problemformulering, målsättning och organisatorisk kapacitet hos 

konstellationerna. 

Delegationen och dess samverkansparter utformar en struktur för hur utfall och 

övriga relevanta delar av piloterna ska utvärderas. 

Förankring 

Som en övning i tvärsektoriell styrning är det angeläget att beslut om ramverket 

förankras väl hos berörda myndigheter. När ramarna är satta på nationell nivå 

behöver de förankras med kommuner och regioner. Inför en utlysning 

genomförs hearings med berörda parter för att dels kommunicera upplägget, 

dels få in feedback för vissa justeringar. 

Sammanfattning av aktiviteter och beslut i Fas 1 

I Tabell 1 och Tabell 2 nedan ges förslag på aktiviteter och beslut som behöver 

fattas i fas 1. 

Tabell 1. Aktiviteter, leveranser och utförare i fas 1. 

Aktivitet  Leverans Utförare 

Tillsätt delegation  Delegation med kansli ESV 

Inled samarbete 
med SKR och RISE 

Överenskommelse med SKR och RISE om 
praktiskt stöd till kommuner och regioner  
under pilotverksamheten 

Delegationen + SKR + RISE 

Inventera behov Fördjupad bild av identifierade  
behovsområden 

Delegationen + expertmyndigheter 
+ kommuner/regioner 
civilsamhället + målgrupper + 
SKR/RISE 

Formulera utfall & 
inhämta second 
opinion 

Uppföljningsbara utfall med modell för 
samhällsekonomisk värdering 

Delegationen + 
expertmyndighet(er) 

Ställ upp ramverk Ramverk med övergripande förändringsteori  Delegationen + expertmyndigheter 
+ RISE 

Hearings Kommuner, regioner och andra intressenter 
är informerade om piloten, dess syfte och  
mål, och vad som krävs för att delta i 
arbetet. Justeringar av kriterier efter 
inkommen  

Delegationen + SKR 
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feedback. Initial förankring av piloten bland 
kommuner och regioner. 

Utforma kriterier 
för deltagande 

Kriterier för de konstellationer som kan bli  
aktuella för deltagande i piloten 

Delegationen + SKR 

Tabell 2. Beslut i fas 1. 

Beslutspunkt Beslutsfattare 

Inrättande av delegation med femårigt uppdrag under 
ledning av Finansdepartementet 

Regeringen 

Tillägg i regleringsbrev/regeringsuppdrag relevanta 
myndigheter att ingå i delegationen 

Regeringen 

Samverkansmodell med SKR och RISE Delegationen + SKR 
+ RISE 

Prioriterade behovsområden med primära 
utfallsdefinitioner 

Delegationen  

Kriterier för att delta i piloten Delegationen 

Fas 2: Utlysning för deltagande i pilotgenomförande  

Uppskattad tidsåtgång: tre månader 

Målgruppen för utlysningen kallas för konstellationer. Med konstellationer 

menas sammanslutningar av kommuner, regioner och/eller nationella 

myndigheter. Tvärsektoriell samverkan ska vara ett grundkriterium för 

deltagande men kan uppfyllas inom en huvudman (exempelvis samverkan 

mellan skola och socialtjänst). Huvudmannaöverskridande konstellationer kan 

ges företräde.  

I det operativa arbetet kan även civilsamhället och övrig privat sektor ingå 

genom att de upphandlas. Om det är aktuellt bör det utkristalliseras i den 

fördjupade analysen under fas tre. 

Utifrån det definierade behovsområdet fastställs baskriterier. Baserat på dessa 

görs en initial analys av de sökande konstellationerna. Även sökande som inte 

kvalificerar till nästa fas ges en utförlig återkoppling av värde till exempel för 

fortsatt utvecklingsarbete eller vid ansökan till kommande utlysningar.  

I fas två fattas beslut om en fördjupad genomlysning och vidareutveckling ska 

ske för de förslag som bedöms som mest kvalificerade. Se Tabell 3 och Tabell 4 

för förslag på aktiviteter och beslut som är aktuella i fas två. 
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Tabell 3. Aktiviteter, leveranser och utförare i fas 2. 

Aktivitet Leverans Utförare 

Utforma och 
sprid utlysning 

Inbjudan till intresserade konstellationer att 
anmäla sitt intresse för deltagande i piloten 

Delegationen 

Svara på 
utlysning 

En ansökan som inkluderar 
problemformulering, målgrupp(er), relevant 
utfall samt svar på enkät om organisatorisk 
beredskap 

Kommuner/regioner/ 
myndigheter 

Granska 
intresserade 
konstellationer 
baserat på 
kriterier 

Första gallring av intresserade 
konstellationer 

Delegationen + SKR 

Återkoppla till 
samtliga 
anmälda 
konstellationer 

Bedömning av styrkor och svagheter i 
inkomna intresseanmälningar med 
feedback till var och en som kan användas 
för att vidareutveckla den lokala 
insatsmodellen 

Delegationen + SKR 

 

Tabell 4. Beslut i fas 2. 

Beslutspunkt Beslutsfattare 

Utlysning Delegationen 

Återkoppling till sökande  Delegationen med 
expertstöd 

Vilka konstellationer som kvalificerar till fördjupad 
genomlysning 

Delegationen 

 

Fas 3: Bearbetning och fördjupad analys av kvalificerade initiativ 

Uppskattad tidsåtgång: sex månader 

Under fas tre sätts ett intensivt analys- och processtöd in till de kvalificerade 

konstellationerna, för att säkra hög kvalitet på underlag inför beslut om 

utfallsfinansiering. Genomlysningen föreslås utföras med stöttning av SKR och 

RISE, i samarbete med stödfunktioner inom relevanta expertmyndigheter och 

relevanta målgrupper. Genom det läggs grunden för ett behovscentrerat 

arbetssätt, effektivt genomförande av insatser, mesta möjliga lärande och 

tydlighet kring den utfallsbaserade kompensationen från staten. Behovet av 

förbättrade beslutsunderlag är något som ofta lyfts i samtal med både politiker 

och tjänstemän, och ambitionen under fas tre är att stärka kommuners och 

regioners interna kapacitet att genomföra behovskartläggningar för att verka för 
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en långsiktig förbättring i kvalitén på beslutsunderlagen. Därför föreslås att de 

berörda konstellationerna är aktiva och delaktiga under denna fas, för att 

säkerställa goda förutsättningar för lärande. Fasen ämnar också identifiera 

lokala projektledare för respektive projekt som – om ansökan blir beviljad – 

finansieras av den nationella utfallsfinansieringen. Genom att kompetenshöja 

lokala tjänstemän är förhoppningen att kompetensen stannar inom 

organisationen även efter projektets slut. 

För att skapa goda förutsättningar för jämförbarhet och kvalitet på 

utvärderingsunderlagen behöver det finnas viss enhetlighet i hur insatser och 

målgruppers förflyttning följs upp i de olika konstellationerna. I fas tre 

säkerställs det genom att ett protokoll för uppföljning och utvärdering fastställs 

utöver de från början givna utfallen. 

Fas tre avslutas med att delegationen fattar beslut om vilka konstellationer som 

kvalificerar till faktisk nationell utfallsfinansiering. De konstellationer som inte 

går vidare har fram tills nu fått tillgång till praktiskt stöd i att genomföra en 

behovskartläggning, sätta upp en implementeringsplan och identifiera lämpliga 

indikatorer för uppföljning – aspekter som har identifierats som stora behov i de 

genomförda intervjuerna. Således har aktörerna förhoppningsvis fått ökad 

förmåga att rigga sina organisationer för behovscentrerade och utfallsfokuserade 

lösningar, som de kan förvalta inom sina respektive organisationer. 

Beslutsunderlaget skulle kunna resultera i att några aktörer väljer att genomföra 

insatserna ändå, trots avslaget från delegationen. 

I Tabell 5 och Tabell 6 nedan presenteras de aktiviteter och beslut som förutses 

i fas tre. 
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Tabell 5. Aktiviteter, leveranser och utförare i fas 3. 

Tabell 6. Beslut i fas 3. 

 

Fas 4: Stöd för genomförande av beslutade initiativ  

Uppskattat tidsåtgång: tre–fem år 

Aktivitet Leverans Utförare 

Inventering av lokala resurser i 
termer av pågående insatser 
och verksamhet, organisatorisk 
förmåga, förankring och 
identifiering av lokal 
projektledare 

Projektledare för 
konstellationens 
arbete, nulägesbild 
av förmåga att 
genomföra önskad 
förflyttning 

SKR + RISE + deltagare 
från konstellationerna 

Analys av lokala kvantitativa 
och kvalitativa data kring 
målgrupper, befintliga insatser 
och resultat 

Bild av behov och 
datatillgång 

SKR + RISE + deltagare 
från konstellationerna + 
ev. civilsamhälle och 
målgrupp(er) 

Processtöd för att utforma en 
förändringsteori med 
tillhörande effektlogik som 
beaktar hela 
preventionstriangeln 
(universella, riktade och 
indikerade insatser) 

Lokalt anpassad 
effektlogik 

SKR + RISE + deltagare 
från konstellationerna 

Matchning av tillgänglig 
evidens och det beslutade 
ramverket mot lokal behovsbild 
och föreslagen effektlogik 

Kvalitetssäkrad 
effektlogik som 
möjliggör 
jämförbarhet och 
lärande mellan 
pilotens 
konstellationer 

SKR + RISE + 
expertmyndighet/akademi 

Lokal definition av utfall som 
ska kontrakteras med staten 

Förankrade 
uppföljningsbara 
utfallsformuleringar 

SKR + RISE + 
delegationen + deltagare 
från konstellationerna 

Framtagande av 
genomförandeplan 

 

Nödvändiga beslut 
och förankring 

Uppföljningsplan 

Konsekvensanalys 
för berörda 
verksamheter 

 

SKR + RISE + deltagare 
från konstellationerna 

Återrapportering till de som får 
avslag 

Motivering av beslut 
samt identifierade 
förbättringsområden 

Delegationen 

Beslutspunkt Beslutsfattare 

Vilka konstellationer som får utfallsfinansiering Delegationen 
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En generell lärdom är att utvecklingsarbetet riskerar att stanna av eller ta en 

oönskad riktning när det ska påbörjas i praktiken. Fokus i fas fyra föreslås 

därför vara att säkra att det som sagts faktiskt görs och att baslinjemätningar och 

andra aktiviteter kommer i gång så planenligt som möjligt. I de fall 

upphandlingar ska genomföras, ges stöd till att ta fram underlag av hög kvalitet 

och att stödja dialog med civilsamhälles- och övriga privata aktörer. Piloten bör 

säkra att kontinuerlig uppföljning för respektive initiativ kan genomföras under 

minst tre år. Av erfarenhet behöver vikt läggas vid att stödja mätningar, det 

riskerar annars att prioriteras lågt och det finns ofta särskild osäkerhet kring att 

genomföra mätningar som involverar målgruppernas upplevelser, då det 

bedöms som potentiellt negativt för förtroendet till mätningarna. 

På organisatorisk nivå behövs löpande förankrings- och 

förändringsledningsinsatser kring arbetets syfte och vilka lärdomar som görs av 

relevans för den vidare verksamheten. Hög personalomsättning och många 

pågående parallella initiativ är vanliga risker för att arbetet ska tappa intern 

förankring.  

De konstellationer som arbetar med att uppnå samma utfall bör förutsättas delta 

på samarbetsforum, för att lära sig och inspireras av varandra. 

Tabell 7. Aktiviteter, leveranser och utförare i fas 4. 

Aktivitet Leverans Utförare 

Säkra baslinjemätning och test av 
uppföljningsprotokoll 

 

Utförd 
baslinjemätning 
med resultat 

Konstellation med 
stöd från SKR + 
RISE 

Följa upp kvalitet i genomförande och 
programtrohet 

 

Processuppföljning SKR + RISE 

Upprätta och genomför forum för 
kontinuerligt lärande mellan 
konstellationer och delegationen  

 

Samarbetsforum 
och rutiner för träffar 

SKR + RISE + 
ansvariga för 
konstellationer 

Extra stöd till konstellationer där 
genomförandet sviktar 

Högre och jämnare 
kvalitet i 
genomförandet av 
piloten 

SKR + RISE 

Verksamhetsnära uppföljning och 
utvärdering 

Underlag för att 
optimera insatser 
och lärande 

SKR + RISE 

Utvärdering av sociala och 
ekonomiska utfall 

 

Utfall presenteras 
för delegationen 
med sex månaders 
intervall 

Expertmyndighet + 
akademi 

Utvärdering av processer och 
organisatoriska konsekvenser 

 

Kunskap om hur 
arbetssätt fungerar  

SKR + RISE + 
expertmyndigheter 
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Stöd till eventuell utrangering av 
mindre effektiv praktik 

 

Effektivitetsvinster i 
organisationerna 

SKR + RISE 

 

 

 

 

Tabell 8. Beslut i fas 4. 

Beslutspunkt Beslutsfattare 

Avbryt för konstellationer som inte genomför initiativen med 
tillräcklig kvalitet för att resultat ska vara meningsfulla att följa 
upp (force majeure) 
 

Delegationen 

Fastställande av genomförda utvärderingars resultat med 
fokus på de utfall som är grund för utfallsbetalning 
 

Delegationen  

Eventuell utfallsbetalning till konstellationer 
 

Delegationen 

 

Fas 5: Implementering och spridning 

Uppskattat tidsåtgång: ett år 

Arbetssätt som visat sig framgångsrika bör erbjudas till samtliga kommuner och 

regioner där de kan vara relevanta. Givet att det ofta är svårt att hitta effektiva 

vägar för att sprida metoder och arbetssätt görs en ansats i fas fem att 

överbrygga flera hinder. Genom en spridningsutlysning erbjuds nya intresserade 

konstellationer stöd för implementering. Det kan ses som starten för ytterligare 

en iteration av faserna, men eftersom flera konstellationer redan genomgått 

processen och lärdomar dragits från den kommer nästföljande iteration troligtvis 

gå fortare att genomföra. Det innebär att fler nya kommuner, regioner och 

myndigheter kommer att få ta del och dra nytta av de insikter som genererats. 

Ytterligare en central del av fas fem är att stödja vidmakthållande och 

implementering i ordinarie verksamhet i de befintliga konstellationerna. 
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Tabell 9. Aktiviteter, leveranser och utförare i fas 5. 

Aktiviteter Fas 5 Output Vem 

Framtagande av utbildningsmaterial 
med mera för spridning 

 

Utbildningsmaterial SKR + RISE 

Utformning av utlysning för spridning Utlysning Delegationen 

Bedömning av intressenters kapacitet 
att implementera aktuella arbetssätt 

Kandidater för 
spridning 

SKR + RISE + 
expertmyndigheter 

Bedömning om det behövs 
implementeringskohorter beroende 
på mängden intressenter 

Plan för systematisk 
spridning 

SKR + RISE + 
expertmyndigheter 

Samla erfarenheter från projektledare 
i tidigare konstellationer och erbjud 
dem att vara mentorer till nya 
projektledare 

Nätverk för 
kunskapsöverföring 

SKR + RISE 

Stöd till kvalificerade nya 
konstellationer att analysera och 
säkra att metoder och arbetssätt 
passar den lokala kontexten 

Lokalanpassad 
implementeringsplan 

SKR + RISE + nya 
konstellationer 

Stöd till kvalificerade nya 
konstellationer att införa adekvata 
system och rutiner för att följa upp 
implementeringskvalitet 

Uppföljningsplan SKR + RISE + nya 
konstellationer 

Stöd till vidmakthållande, modell för 
förenklad uppföljning och 
avvikelsesystem för tidigare 
konstellationer 

Ökad förmåga till 
långsiktiga 
förflyttningar i 
arbetssätt 

SKR + RISE + 
konstellationer 

Intervjuer med representanter från 
olika konstellationer samt 
involverade, centrala stödaktörer 

Underlag till 
revidering av 
processen 

Extern utvärderare 
+ konstellationer 

 

Tabell 10. Beslut i fas 5. 

Beslutspunkt Beslutsfattare 

Utlysning för spridning Delegationen 

Vilka som är kvalificerade för att motta implementeringsstöd Delegationen 

SKR:s rekommendation om hur arbetet bör fortsätta SKR 
Utredningens rekommendation till regeringen om det 
fortsatta arbetet 

Delegationen 
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Utvärdering  

Genom det föreslagna upplägget för nationell utfallsfinansiering möjliggörs 

utvärdering på flera nivåer. Mest centralt är verksamhetsnära utvärdering av de 

insatser som prövas av de olika konstellationerna. Med det avses både löpande 

uppföljning och utvärdering av utfall samt andra kvalitativa aspekter. Genom att 

systematiskt samla och sammanställa data möjliggörs jämförelser och lärande 

mellan de olika konstellationernas arbeten. Det bidrar till en angelägen 

kvalitetshöjning och standardisering av praktiknära uppföljning och utvärdering 

av välfärdsinsatser. 

Därtill utvärderas de olika faserna i processen genom att vid varje avslutad fas 

kvalitativt följa upp fördelar, nackdelar och lärdomar under fasens gång. Med 

det ges underlag för optimering av fasernas konstruktion. 

Baserat på underlagen från ovanstående två nivåer samt på hur upplägget tas 

emot av centrala aktörer (myndigheter, akademi med flera) bör det inom ramen 

för delegationens uppdrag även utvärderas hur nationell utfallsfinansiering kan 

utformas på längre sikt. Som ansvarig för den övergripande utvärderingen kan 

exempelvis Statskontoret vara en lämplig aktör. 

 

Figur 6: Översikt över aktörer och funktioner för att utreda och driva försöksverksamhet kring nationell utfallsfinansiering 
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Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ utvärdering med fokus både på 

insatser, processer och strukturer ger förutsättningar för ett ovanligt heltäckande 

underlag och kan på så vis ge gedigen vägledning för fortsatt praktik och 

policyutveckling inom välfärdsområdet. Förhoppningen är att den form av 

utvärdering som här föreslås skapar en större gemensam förståelse för 

möjligheter och utmaningar mellan nationell, regional och lokal nivå, vilket bör 

vara gynnsamt för fortsatt innovations- och reformarbete kring preventiva och 

tvärsektoriella insatser. 

Finansiering 

Kostnaden för att genomföra förslaget bedöms till maximalt 365 miljoner 

kronor under perioden 2023 till 2028. För 2023 bedöms kostnaden till 16 

miljoner kronor och för 2024 till 42 miljoner kronor. Störst kostnader bedöms 

uppstå 2027 och 2028 under förutsättning att önskade utfall uppnås i stor 

utsträckning. Det är svårt att uppskatta en lämplig budget för utfallsfinansiering 

innan ramverket för utfall har definierats, givet att det ska finnas en koppling 

mellan ett uppskattat värde för staten och samhället och det bestämda värdet för 

ett visst utfall. Det är dock möjligt att sätta en kostnadsram och utifrån det 

fördela medel till utfallsbetalning utan en sådan koppling och snarare titta på 

förväntad storlek på de satsningar som ska genomföras i piloterna.  

De kostnader som uppstår är kopplade till driften av delegationen inklusive 

resurser från deltagande myndigheter. Dessutom är kostnader för analys- och 

metodstöd, utvärdering, implementering och spridning inräknade. När det gäller 

kostnader som är tänkta att gå till deltagande konstellationer rör det sig om stöd 

till intern projektledare och vissa kostnader kopplade till erfarenhetsutbyten. I 

övrigt är de planerade kostnaderna avsedda för utfallsersättning. Enligt den 

föreslagna modellen kan den statliga utfallsersättningen motsvara högst 50 

procent av konstellationens kostnader för att genomföra en satsning. 

Tabell 11 och Tabell 12 nedan ger en uppskattning av hur kostnaderna kan 

tänkas fördela sig under en sexårsperiod (2023–2028). Uppskattningen utgår 

från att 20 konstellationer anmäler intresse och att 10 av dessa kvalificerar sig 

till genomförande. Vidare antas att maximalt 170 miljoner kronor betalas ut i 

utfallsersättning vilket innebär att satsningarna omfattar minst det dubbla, det 

vill säga 340 miljoner kronor. Det skulle innebära genomsnittliga satsningar om 

34 miljoner kronor per konstellation. I praktiken kan de förväntas variera 

relativt mycket mellan mindre och större konstellationer, sannolikt mellan 10 

och 50 miljoner kronor.   
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Tabell 11: Uppskattad budget för en pilot av nationell utfallsfinansiering 2023–2028. Budgeten 

baseras på antagande att 20 konstellationer anmäler intresse och 10 av dessa kvalificerar sig för 

genomförande. 

  

 

Tabell 12: Uppskattad fördelning av angiven budget på olika aktörsnivåer per år i miljoner 

kronor 

Kostnad fördelat på aktörsnivå 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 

Statliga aktörer (delegation, myndigheter, akademi) 14 14 14 14 14 14 84 

SKR + RISE 2 18 10 10 10 21 71 

Konstellationer   10 10 30 60 100 210 

Totalt             365 

 

Alternativa upplägg och finansiering 

Om det visar sig att regeringen inte är beredd att inrätta en delegation eller 

avsätta medel för en pilot finns det andra tänkbara vägar för att testa nationell 

utfallsfinansiering i enlighet med de faser som beskrivits i huvudförslaget ovan. 

De alternativ som beskrivs i detta avsnitt kan eventuellt kombineras med 

varandra liksom med det föreslagna huvudalternativet. 

Strategiskt Vinnovaprojekt för att simulera nationell 
utfallsfinansiering 

Vinnova har ett uppdrag att stödja offentlig innovation liksom social innovation 

och bör därmed ha förutsättningar och intresse av att inte enbart stödja denna 

förstudie utan även nationell utfallsfinansiering i praktiken. Det skulle kunna 

ske genom att Vinnova får i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en 

strategisk satsning inom området och att man till det kopplar ett nätverk av 

nationella myndigheter i likhet med vad som beskrivs under fas ett i 

huvudförslaget. På motsvarande vis kan SKR och RISE knytas till satsningen, 

givet ambitionen att erbjuda hands-on-stöd till kommuner och regioner liksom 

förutsättningar för systeminnovation.  

 Budget (miljoner kronor) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 

Drift delegation (kanslifunktion) 4 4 4 4 4 4 24 

Resurser till berörda myndigheter 10 10 10 10 10 10 60 

Fas 0 - Förberedelse 1 
    

  1 

Fas 1 - Utlysning 1 
    

  1 

Fas 2 - Bearbetning av initiativ 
 

8 
   

  8 

Fas 3 - Genomförande (10 piloter) 
 

20 20 40 70 100 250 

Fas 4 - Implementering och spridning           21 21 

Totalt 16 42 34 54 84 135 365 
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En förutsättning är att Vinnova kan åta sig att finansiera piloter som sträcker sig 

längre än den treårsperiod som man normalt har för finansierade projekt, det 

finns dock flera exempel på sådana upplägg och inget formellt hinder. Det är 

offentlig sektor som står i centrum för finansieringen och privata aktörer blir 

enbart aktuella via upphandling vilket medför att statsstödsreglerna inte är ett 

hinder i sammanhanget. 

En annan aspekt att beakta är att den modell som här föreslås skiljer sig från 

Vinnovas vanliga modell för finansiering genom att koppla delar till uppnådda 

utfall. Eftersom Vinnovas roll är att bistå med finansiering i tidig fas (när 

utfallen är svårbedömda) kan denna aspekt upplevas som utmanande i relation 

till myndighetens uppdrag. Samtidigt bör den innovativa aspekten i 

samverkansmodellen mellan aktörer och inte minst möjligheten att 

implementera nya arbetssätt brett vara helt i linje med Vinnovas uppdrag. 

Vinnova har till exempel en form för att testa policy och regelverk i en 

kontrollerad verklighet, så kallade systemdemos30, vilket skulle kunna vara 

relevant. Tanken med ett ökat utfallsfokus och finansiering som uppmuntrar det 

är också helt i linje med Vinnovas ambition att arbeta med så kallad 

missionsdriven innovation. 

Europeiska Socialfonden (ESF) 

Svenska ESF-rådet har i uppdrag att med socialfondens medel stödja social 

inkludering och social innovation. Bedömningen är att ESF kan vara aktuella 

för att finansiera såväl den nationella samverkan (mellan myndigheter, SKR och 

RISE) som lokala piloter. Villkoret är att arbetet bedöms ligga inom de 

utpekade områden som ESF beslutat under nuvarande programperiod. 

Programområde C (minska risken för ekonomisk utsatthet) och E (Sociala 

innovationer) framstår som mest lämpliga, se Figur 7.  

 
30 https://www.vinnova.se/nyheter/2021/10/systemdemos-for-innovation---att-leka-i-en-

kontrollerad-verklighet/ 
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Figur 7: Översikt av Europeiska Socialfondens programområden 2021–2027, 

https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/ 

I dialog med svenska ESF-rådet har det framkommit att förstudiens inriktning 

kan vara intressant för dem. ESF-rådet har ambitionen att i större utsträckning 

fokusera på utfall och de ser problemet med organisatoriska stuprör för att göra 

denna förflyttning. Även från EU-nivå finns intresse för att utveckla 

strukturfonderna till att bli mer utfallsfokuserade och det finns numera utrymme 

för att med strukturfondsmedel betala för utfall (financing not linked to costs). 

Nationell samordning för att stödja regional utveckling via EURUF 

Ytterligare ett spår är kopplat till de regionala utvecklingsuppdragen och 

särskilt den finansiering som finns tillgänglig via den Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden (EURUF). Här skulle Tillväxtverket kunna få ett 

regeringsuppdrag, kanske i samarbete med andra relevanta myndigheter, för att 

stödja utformningen av en eller flera regionala former för utfallsfinansiering. 

Det skulle innebära att det nationella består i stöd och struktur, men att själva 

finansieringen upprättas på regional nivå. Eftersom det krävs medfinansiering 

för att ta del av regionalfondsmedel är en möjlig modell att staten åtar sig att stå 

för denna om önskade utfall uppnås, men det kräver i så fall ett åtagande som 

finansiellt liknar huvudförslaget. 

 

  

https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
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Nästa steg 

Förstudien och dess resultat har producerats under en period om fem månader 

och det finns sannolikt ytterligare aspekter och konsekvenser som inte fångats i 

arbetet. Med detta förslag som utgångspunkt kommer arbetsgruppen på SKR 

och RISE att kommunicera både internt och externt för ytterligare förankring 

och synpunkter.  

Arbetsgruppen kommer att bjuda in till ett antal workshops och seminarier kring 

förslaget samt diskutera det i relevanta nätverk och på de arenor där den här 

typen av förändringsarbeten diskuteras.  

Förhoppningen är att Vinnova ser potentialen i nationell utfallsfinansiering som 

ett konkret verktyg för systeminnovation i offentlig sektor (och i förlängningen 

civilsamhälle) och fortsatt vill delta i utvecklingen. 

Förslaget kommer även att delas med utredningar och andra nationella initiativ 

som berör liknande frågor såsom utredningen om försöksverksamhet i 

kommuner och regioner, Agenda 2030-samordnaren, Kansliet för Hållbart 

Arbetsliv på Socialdepartementet, KOMET med flera.  

Från arbetsgruppens sida är vi helt övertygade om att vi måste hitta effektiva 

sätt att fokusera på utfall, det vill säga både nytta för individen och samhället på 

lång sikt. Vi ser de stora vinsterna som prevention och tidiga insatser kan 

innebära och önskar att samhällsaktörer på alla nivåer är beredda att pröva nya 

sätt för att få detta att hända. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta förslag 

är utmanande på många sätt men hoppas ändå att vår gemensamma kraft till 

innovation gör oss bättre att skapa nya lösningar på gamla och nya problem. 
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Bilaga 1. Lista på 
intervjupersoner 

Internationell omvärldsbevakning 

Den Sociale Investeringsfond (DSI), Danmark. Kansli samt ansvariga från 

Finansministeriet samt Social- och Äldreministeriet.  

EIB, European Investment Advisory Hub, EU, Jelena Emde, Bruno Robino, 

Eugenio Saba (teamet ansvariga för att stödja Social Outcomes Contracting) 

Kompetenscentret för Impact-investeringar, Arbets- och 

Näringsministeriet, Finland. Santtu Hakola, Petri Hilli  

Brabant Outcomes Fund, Nederländerna, Astrid Kaag 

Government Outcomes Lab, University of Oxford, Storbritannien. Eleanor 

Carter, Tanyah Hameed, har utvärderat Life Chances Fund. 

Intervjuer med politiker och tjänstemän 

Intervjuade politiker 

Lars Stjernkvist (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings 

kommun, tidigare partisekreterare 

Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot, tidigare ledamot av kommunfullmäktige i 

Stockholms stad 

Oliver Rosengren (M), ordförande för Växjö kommunala nämnd för arbete och 

välfärd 

Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad 

Gabriel Wikström (S), Nationell samordnare för Agenda 2030, tidigare 

folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, tidigare kommunpolitiker i Västerås 

Arion Chryssafis (M), kommunpolitiker i Solna stad, ordförande för SKR:s 

beredning för socialpolitik och individomsorg 

Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande i SKR:s styrelse, tidigare 

regionstyrelsens ordförande i Kalmar 

Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna 
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Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län; ordförande i 

SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg 

Anders W. Jonsson (C), vice partiledare; gruppledare i riksdagen; 

sjukvårdspolitisk talesperson. 

Susanne Norling (Mp), ledamot i regionfullmäktige i Stockholm, tidigare 

ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning i region 

Stockholm 

Intervjuade tjänstepersoner 

Anders Teljebäck, särskild utredare av Försöksverksamhet i kommuner och 

regioner (Dir. 2021:110), tidigare kommunalstyrelsens ordförande (S) i 

Västerås 

Anna Segerstedt, chef strukturenheten, Finansdepartementet 

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR 

Aina Rundgren, Projektledare för etablering av portföljstyrning och förändrad 

ekonomistyrning i Örebro kommun 

Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket (ESV), tidigare 

analyschef respektive biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen  

Erika Hanses, Erika Pohjanen, Upphandlingsmyndigheten 

Jonatan Alamo Block, chef för Sektionen styrning och verksamhetsutveckling 

på SKR 

Fredrik Lennartsson, chef för Avdelningen för vård och omsorg på SKR 

Helena Forsaeus och Anna Fridén, Kommittén för teknologisk innovation och 

etik (N 2018:04) (KOMET) 

Håkan Forsberg, generaldirektör för svenska ESF-rådet 

Henrik Storm Dyrssen, projektledare nationellt riskkapital, Tillväxtverket 

Monica Sonde, chef för Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR 

Peter Forsén, chefscontroller, regionstaben, Region Stockholm  

Staffan Isling, VD för SKR, tidigare kommunchef i Örebro, Tyresö, Haparanda 

och Gällivare kommuner 
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Ulrika Strandroth-Frid, kommundirektör för Lidköpings kommun, ledamot i 

SKR:s kommundirektörsnätverk 

Per Karlsson, ekonomidirektör i Region Halland, SKR:s 

ekonomidirektörsnätverk 

Peter Carlstedt, kommundirektör i Kramfors, ledamot i SKR:s 

kommundirektörsnätverk 

Åsa Granat, kommundirektör Borlänge, ledamot i SKR:s 

kommundirektörsnätverk 

Intervjuade experter 

Bettina Kashefi, kanslichef för Kommissionens för skattenytta, tidigare 

chefsekonom på SKR, tidigare ämbetsman på Socialdepartementet, 

Arbetsmarknadsdepartementet respektive Finansdepartementet 

Per Molander, tidigare utredare för Jämlikhetskommissionen, tidigare 

generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen 

 

 

Bilaga 2. Sammanställning av 
svenska intervjuer 

Om begreppet utfallsorienterat styr- och arbetssätt  

Intervjuade uppfattar att ett utfallsorienterat handlar om att styra och arbeta 

utifrån vilka resultat eller effekter man ser för invånarna och samhället (jämfört 

med att styra på produktionsmått eller vidmakthållande av fjolårets produktion).  

’Att välja metoder, arbetssätt, förhållningssätt där det går att mäta resultat; att 

avsluta arbetssätt vid fel utfall, och vid rätt utfall breddinföra över hela linjen’. 

’sysslar vi med rätt saker som håller långsiktigt, ur helhetsperspektiv, 

konsekvensperspektiv och samhällsperspektiv’ 

En del anser att begreppet låter som ’konsult-/eller byråkratspråk’ är 

exkluderande eller meningslöst (”all styrning ska väl leda till resultat?”), 

samtidigt som man menar att styr- och arbetssättet är långt ifrån självklart. En 

del tar associerar till ”resultat”, men att ordet för ensidigt kan tankarna till den 
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ekonomiska aspekten. Man associerar också till begreppen ”effekt” och 

”effektivitet”; med erfarenheten att de ofta blandas ihop (utfall jmf 

kostnadseffektivitet). Andra associerar till ”kvalitet”, målstyrning 

(processinriktad), visioner och program, värdebaserad vård, personcentrerad 

vård och Pay-For-Performance”, laddade begrepp med dåliga konnotationer i 

vissa kretsar. I den engelsktalande länder med nationella utfallsfonder används 

begreppet ”outcomes”, och för några intervjuade är det begreppet bekant.   

Intervjuade kommer ofta till slutsatsen att ordvalet inte har så stor betydelse om 

man är överens om innebörden, ”utfall” och ”utfallsorienterad styr- och 

arbetssätt” är godtagbara begrepp. Flera betonar att man oavsett term behöver 

förklara eller kort definiera innebörden. 

Förtjänster och farhågor förknippade med ett mer 
utfallsorienterat styr- och arbetssätt 

Samtliga intervjupersoner ser huvudsakligen fördelar med att kommuner och 

regioner skulle arbeta mer utfallsorienterat. Förutsedda vinster som lyfts fram 

är: 

• Större fokus på syftet med verksamheten och gemensamma målbilder. 

Utgångspunkt i konkreta invånarbehov. 

• Det medför ett lärande förhållningssätt  

• Det ger incitament för samverkan i komplexa frågor  

• Det främjar ett systematiskt tillvägagångssätt, från planering till 

resultatmätning.  

• Det ger bättre underlag för att fatta obekväma beslut som är rationella 

ur samhälls- och skattebetalarperspektiv men oangenäma för delar av 

organisationen 

• Det kan ge underlag för bättre resursallokering 

• Det kan användas som verktyg för att prioritera användbara 

målformuleringar och indikatorer 

 

Intervjupersonerna ser inga direkta nackdelar utfallsorientering i sig men risker 

och farhågor kopplade till genomförbarhet: 

• Ökad tidsåtgång för samverkan och för dokumentation 

• Svårigheter att värdera, definiera och mäta utfall (risk för mätfusk och 

skapa incitament för att ’plocka russinen ur kakan’) 

• Svårigheter att påvisa orsakssamband 

• Dagens system för att mäta utfall är fortfarande rudimentära. 

• Mindre mätbara men värdefulla perspektiv skyms 
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• Fokus på delresultat i stället för på helheten 

• Utfallsfinansierade satsningar blir separat spår bredvid ordinarie 

verksamhet och överlever inte implementering 

• Långa tidshorisonter, inte tillräcklig uthållighet i organisationerna för 

att nå de långsiktiga resultaten 

• Ideologiskt motstånd mot statlig inblandning 

• Verksamheter som står långt ifrån ett utfallsorienterat arbetssätt kan 

behöva reformeras i grunden.  

Nulägesbeskrivning av förutsättningar för att fatta 
informerade beslut i kommuner och regioner 

Intervjuade tillfrågades om huruvida de utifrån sitt perspektiv ansåg de (här 

vanligen politiker och tjänstemän i kommunal och regional verksamhet) fick 

eller hade tillgång till goda beslutsunderlag avseende effektiv verksamhet, 

evidens, upplägg av satsningar och implementering.  

Analys av befintlig verksamhet – vad som är effektivt och välfungerande i 
förhållande vill behov och målgrupp 

Med få undantag ansåg intervjuade att man inte hade tillräckliga underlag om 

huruvida befintliga verksamheter gav avsedda effekter, fokus tenderar att ligga 

på kostnader och volymer. Viss variation sades finnas mellan 

verksamhetsområden (sämre från socialtjänsten och bättre i tekniska nämnder). 

Några intervjuade berättade att de fick underlag, men att de tvivlade på kvalitén 

och också utgick från till exempel studiebesök och sin egen magkänsla. En 

intervjuperson uttrycker att man idag varken vet vilka utfall verksamheten 

uppnår eller kan förklara uppvisade resultat.  

Några kommunföreträdare var stolta över sina övergripande analyser över 

kommunen. Ingen av de intervjuade hade sa att de haft gemensamma 

uppföljningsmöten mellan kommun och region i ett geografiskt område, trots 

gemensamma målgrupper som exempelvis barn och unga och deras skolresultat 

och mående. 

Evidens och beprövad erfarenhet inför val av satsning 

Ett grundläggande utmaning är det kring många förekommande 

problemställningar i regional och framför allt kommunal verksamhet saknas 

tydlig eller tillräcklig evidens, med att huvudmännen ändå har ansvar att 

bedriva verksamhet.  

Intervjuade berättade att man sällan 'vände på alla stenar’ för att utforska en 

problemställning och tänkbara lösningar, en vanligare beskrivning var att 

medarbetare eller politiker inspirerades att pröva en modell eller arbetssätt man 
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tagit det av på en konferens eller studiebesök, och att det blev startskottet för ett 

nytt projekt.  

Några intervjuades erfarenhet var att ekonomin knappt räckte för den 

lagstadgade verksamheten, och att det inte fanns kraft att lyfta blicken mot vad 

andra gör eller alternativa lösningar.  

Ett fåtal intervjuade har kontakt med akademin eller forskare.  

Utformning av satsning (mål, delmål, arbetssätt, uppföljning och 
utvärdering) 

Angående satsningars utformning svarade de flesta intervjupersoner att 

underlagen de fick ta del av var av blandad kvalitet. En person formulerade att 

satsningar förvånansvärt ofta inte var särskilt genomtänkta eller 

välstrukturerade, en annan att det ibland och ibland inte finns en tydlig strategi 

och tidplan.  

En intervjuade berättade att de använder mallar med fasta rubriker för att 

beskriva satsningar och att syfte och mål ofta är bra formulerade, men att hur 

målen ska uppnås och mätas tenderar att formuleras mer diffust, samt att 

föreslagna mått väljs i brist på annat snarare än att de svarar på frågan.  

Undantagsvis görs uppskattningar av kostnadsbesparingar som en satsning ger, 

men resultatet tas emot med tveksamhet eftersom beräkningsmodellen inte 

fångar det som i verkligheten är komplexa orsakssamband.  Det finns också en 

insikt om att förbättrade resultat paradoxalt kan leda till ökade kostnader om en 

förbättrad tjänst leder till ökad efterfrågan.  

Stöd för implementering av satsning i verksamhet 

’Uppenbarligen fanns ingen plan för införande i ordinarie verksamhet, 

satsningen görs parallellt med annat och man klarar inte att avsluta icke-

fungerande verksamhet’ 

Samtliga intervjuade vittnar om att spridning av lyckade satsningar och 

breddinförande i ordinarie verksamhet är en stor utmaning. Den genomgående 

bilden är att det både från initiering till avslut av projekt eller satsningar saknas 

en gedigen konsekvensanalys av vilka effekter en lyckad kan och bör få för 

reguljär verksamhet, och hur en sådan eventuell omställning kan förberedas och 

genomföras. Likaledes saknas en konsekvensanalys av hur en satsning kan 

påverka organisationen i andra delar utifrån ett helhetsperspektiv.  

Bristande förarbete medför att det finns budgetbegränsningar som hindrar 

tillkommande verksamhet samtidigt med en rädsla för att ta bort eller 
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omprioritera verksamhet. Intervjupersoner lyfter också att det är svårt att med 

argumentera för införande eller avveckling av verksamhet när man inte kan 

påvisa trovärdiga och bevisade effekter.  

Gällande nationellt initierade satsningar påpekar flera intervjupersoner att de 

måste utgå ifrån egenanalys och ett lokalt identifierat behov och fungera och 

komplettera det som redan finns för att bli en del av ordinarie verksamhet.  

En intervjuad refererar till exempel från Danmark där kommuner och regioner 

förbinder sig till breddimplementering vid positiva projektresultat.  

En annan aspekt som framkommer är att kommuner och regioner i ökad 

utsträckning borde se mer till egna möjligheter att finansiera projekt för att öka 

organisationens eget engagemang syn på satsningen som en investering av att 

förvalta.  

Vidare lyfts att SKR kunde ta en större roll för att hjälpa kommuner att lära av 

varandra och att SKR inte fullt ut nyttjar sin potential som lärande organisation.  

På frågan om det finns stödbehov för spridning och implementering av effektiva 

pilotverksamheter inom den egna organisationen respektive import av lyckat 

arbetssätt från andra delar av landet lyfte intervjuade fram följande aspekter: 

Det finns en tendens att vilja ’uppfinna hjulet själv’, men svårt att skala upp 

om man inte är villig att utgå från standardiserade lösningar 

För att påvisa relevans behöver man utgå ifrån en gedigen analys av lokala 

behov och problemställningar 

För att övertyga om införande av nya arbetssätt behövs mer underbyggda 

och trovärdiga underlag är de som presenteras i dagsläget 

Före införande behövs en analys av påverkan på organisationen som helhet, 

inklusive eventuella bieffekter i andra delar 

Det finns intresse av att i högre utsträckning dela kompetens mellan 

kommuner, till exempel inom ramen för frikommunsförsök 

Flera intervjuade menade att utvecklingsarbete borde göras närmare ordinarie 

verksamheten för att lättare kunna införlivas och skalas upp. Ett förslag som 

framkom i intervjuerna var sektorsövergripande stödsystem med generisk 

kompetens för införande av nya arbetssätt.  

Uppföljning och utvärdering 

På frågan om intervjuade fick tillräckliga underlag avseende uppföljning och 

utvärderingar svarade merparten nej eller ibland.  
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Uppföljnings- och utvärderingskompetensen ansågs generellt inte hålla 

tillräckligt hög nivå, organisationerna sägs kunna presentera mycket 

statistik vet sällan något om effekt.  

Egna utvärderingar uppges bli relativt ytliga, inte sällan baserade på 

hemmasnickrade skattningsformulär med begränsade förtjänster.  

Det finns en tendens att mäta utan att diskutera syftet, med utgångspunkt i 

det som varit snarare än vad som ska uppnås.  

Det används för många indikatorer och att man lider att mäta det som är 

intressant, utan tydlig koppling till förändringsarbete.  

Det behövs bättre datasystem som underlättar datainsamling, utvärdering och 

analys utan att skapa tungrodd administration. 

Även på nationell nivå saknas på flera områden data och 

datasammanställningar. Där den finns kan ibland kvalitén och 

meningsfullheten ifrågasättas.   

Högkvalitativ uppföljning är krävande, det är orimligt att alla huvudmän ska 

ha resurser och kompetens för detta.  

Nationellt stöd för omställning mot utfallsorientering 

I stort sett samtliga intervjuade uppger att det skulle vara värdefullt med 

nationellt stöd för att gå mot ett utfallsorienterat styr- och arbetssätt, både i små, 

stora och medelstora kommuner. Följande områden lyfts i intervjuerna: 

Nationell samordning ger drivkraft 

Oavsett kommunalt självstyre finns vinster med en gemensam struktur för 

att lösa gemensamma problem, här kan SKR spela en viktig roll. Staten som 

part kan bidra som garant för långsiktigt engagemang, ekonomiskt och för 

prioritering och uthållighet i verksamheterna.  

 

Kunskapsunderlag från nationell aktör 

Intervjuade menar att kommuner har viss kompetens i statistik men lite om 

orsakssamband. Evidensgrundande analys är inte görlig som enskild 

kommun utan en nationell uppgift. En nationell aktör behöver förse 

underlag om vad som fungerar och förväntad effektstorlek.  

 

Tillgång till nationell analyskompetens  

Analyskompetens behövs både för att identifiera behovs- och 

utvecklingsområden och för att bedöma verkningsgraden av insatser och 

arbetssätt. Men resurser och kompetens räcker inte för att hög statistik- och 

analyskompetens ska finnas i varje enskild kommun.  

En gemensam resurs kan därutöver ha inflytande över vilka databaser som 

byggs upp och stödja datainsamling så att det inte blir för tungrott. Det 
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behövs stöd för att med trovärdighet påvisa vinsterna av sociala 

investeringar, för alla insatser med förebyggande intention är inte 

verksamma per se. För att uppnå hög analys- och utvärderingskompetens 

har man historiskt tillskapat särskilda myndigheter eller 

myndighetsuppdrag. Stöd behöver anpassas efter lokala förutsättningar, från 

operativt till konsultativt stöd. Det är inte heller rimligt att den här 

kompetensen i kommunen blir oproportionerligt stor i förhållande till den 

utförande verksamheten. Uppföljning bör medföra en lärare, synliggöra vad 

som är viktigt och komma vidare till att skruva på arbetssätt, följa upp det 

som är betydelsefullt. Samla regioner kring jämförelse (mätning och 

resultat), men lösningarna måste vara olika utifrån förutsättningarna. 

 

Behov av handfast stöd 

I nuläget finns exempel på kommunala sociala investeringsfonder som inte 

nyttjas eftersom det är svårt att skriva fram väl underbyggda ansökningar. 

De flesta intervjupersoner påtalar att det behövs mer handfast stöd, liknande 

ett stödteam, från start till mål för att genomföra en utfallsorienterad 

satsning. I dagsläget ger nationella aktörer framför allt stöd med 

kunskapsunderlag (SKR och myndigheter) och det är inte tillräckligt.  

Stöd till genomförande ska ges till ordinarie medarbetare för att stärka deras 

kompetens inför övergång i ordinarie verksamhet.  

 

Stöd för spridning och breddinförande 

Goda exempel sprider sig långsamt eller inte alls. Det behövs mer stöd för 

implementering och förvaltning av välfungerande arbetssätt.  

 

Ekonomiskt bidrag för omställning 

Den aktör som satsar på främjande, förebyggande eller tidiga insatser ser 

inte alltid vinsterna själv eftersom de största effekterna ofta inträffar på lång 

sikt, då märkbara som uteblivna kostnader hos en annan aktör (inte sällan 

det statliga försäkringssystemet eller kriminalvården). Det leder till 

underinvestering. När var och en av berörda verksamheter inte kan ta hem 

vinsten behövs andra incitament för samhälleliga investeringar, till exempel 

statliga bidrag.  

 

Nationellt stöd för politisk uthållighet 

Långsiktiga satsningar förutsätter politiskt mandat över tid. Ett nationellt 

ramverk som förbinder till långsiktigt åtagande ökar förutsättningarna för 

att planenligt genomförande. Förankring bör ske över partigränserna, både 

på nationell och lokal nivå.  
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Nationellt stödbehov för tvärsektoriell samverkan 

Intervjuade uttrycker att det finns flera områden inom vilka huvudmännen 

skulle behöva samarbeta bättre, ett nyligt önskemål är tillskapande av 

kontaktcenter för barn, unga och familjer som mår dåligt på grund av 

psykisk och/eller social problematik för att slippa bli bollad mellan 

verksamheter och få tidigt stöd, samt närmare samarbete med skolan för att 

öka förutsättningarna för att barn som söker hjälp för psykiskt mående 

klarar kunskapskraven. 

 

Investering i kompetens som går att återanvända 

Flera intervjuade tror att en kompetens av en generell art och metodik skulle 

utvecklas i samband med utfallsfinansierade satsningar som skulle vara 

tillämpbar oberoende av sakområde. Sådan kompetens och gemensam 

systematik skulle också underlätta samarbete och delade kompetenser, 

mellan verksamheter, huvudmän och nationell nivå.   

 

För- och nackdelar med statlig medfinansiering av 
utfallsorienterade satsningar 

Även om ett fåtal intervjuade menar att det vore önskvärt om kommun- och 

regionsektorn kunde mobilisera resurser för självtillräcklighet de flesta att 

statlig medfinansiering är positivt (förutsatt vissa omständigheter) och att de i så 

fall ska medföra någon typ av ekonomisk riskdelning mellan stat och 

kommuner/regioner; om kommunen står för hela risken så kanske man inte 

vågar eller har ekonomisk möjlighet, om staten står för hela risken kanske 

kommuner/regioner inte upplever att de äger satsningen och inte engagerar sig i 

lika hög grad.  

Med vetskap om att staten bidrar med hälften kan de bli lättare att avsätta medel 

i budget, men det viktiga är att se resultaten, kanske inte att få medel tillbaka. 

En rättviseprincip som de flesta verkar eniga om är att kommuner/regioner som 

gått in i en utfallsorienterad satsning ska slippa återbetalning till en eventuell 

fond om man gjort allt man förmår men trots det inte nått önskat resultat, men 

återföra medel som inte använts eller om man inte gjort en tillräcklig 

ansträngning enligt avtal.  

Arbetet måste vara långsiktig, minst 5 år och gärna 10 år. Det tar ett år att 

komma i gång, och när slutet närmar sig börjar projektmedarbetarna se sig om 

efter säkrare tjänster, vilket medför att projekt havererar. 

Det talar för medfinansiering av utfallsorienterade satsningar: 
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• Krav och hjälp från staten 

• Disciplin och kontinuitet, man förbinder sig. Delad risk leder till ökad 

lokalt engagemang.  

• Medfinansiering skapar förutsättningar för att bygga kompetens som 

kan återanvändas inom fler områden 

• Medfinansiering möjliggör för kommuner med sämre ekonomi att delta 

i utvecklingsresan 

• Staten får del av vinsterna på sikt (i försäkringssystem o s v) och bör 

därför bidra till sociala investeringar 

Fördelar förknippade särskilt med tvärsektoriella satsningar är att: 

o Medfinansiering får alla parter till förhandlingsbordet, 

potentiellt även statliga aktörer som polis och försäkringskassa 

o Medfinansieringen säkrar ett långsiktigt åtagande för båda 

huvudmän/samtliga berörda verksamheter, särskilt om man 

förbinder sig i avtal med ekonomisk betydelse  

o Medfinansiering är berättigat eftersom staten får del av vinsten. 

 

Nackdelar förknippade med statlig medfinansiering är: 

• Det kringskär det kommunala handlingsutrymmet utan hänsyn till 

helheten i kommunen  

• Att ett tillfälligt ekonomiskt tillskott har begränsad inverkan på 

kommunens arbetssätt på sikt. Tillgång till en analys- och stödfunktion 

skulle ha större betydelse. 

• Nedmontering när projektmedel är slut.   

• Alla kan inte ansöka, de mest behövande saknar kompetens och tid. 

• Medel går till sådant som skulle ha gjorts ändå 

• Oklart mandat för att binda upp sig på längre sikt 

 

Farhågor särskilt förknippade med medfinansiering av tvärsektoriella 

satsningar är att även staten är sektoriserad, vilket minskar sannolikheten 

för en satsning som blir ett synkroniserat initiativ mellan flera departement 

och sakområden. En återkommande utsaga från intervjuade med erfarenhet 

från den statliga nivån är att statliga bidrag korresponderar med 

departementens ansvarsområde snarar än de verkliga behoven, och förstärks 

av en politisk logik där det är mer fördelaktigt för statsråd att profilera sig 

inom ett avgränsat område. 
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Utfallsfinansiering som komplement till statliga 
stimulansmedel 

Intervjuade är över lag mycket kritiska till destinerade och kortvariga 

statsbidrag som man menar motverkar långsiktig planering och styrning utifrån 

en helhetssyn i den lokala kontexten. Intervjuade ger också exempel när 

destinerade statsbidrag lett till oavsedda undanträngningseffekter inom vården. 

Bidragen medför också extra administration. Samtidigt har man svårt att avstå 

bidragen av ekonomiska och/eller politiska skäl.  

Intervjuade välkomnar generella bidrag med övergripande målsättningar, gärna 

poolade för flera sakområden för att ge synergieffekter och helhetsperspektiv. 

Medfinansiering av utfallsorienterade styr- och arbetssätt ses som ett sätta att 

komma ifrån destinerade bidra men ändå främja önskvärda politiska utfall. 

Metodstöd är viktigare än finansiering. Stimulansmedlen bör till större del 

användas för praktiskt stöd till lokala behovsanalyser, genomförande stöd, 

utvärderingsstöd och implementeringsstöd. Staten kan också ta rollen som 

oberoende granskande part. 

Parallellt behöver den nationella nivån ägna sig mer åt strukturella 

förutsättningarna, till exempel juridiska förutsättningar för effektiv uppföljning 

med data.  

Med statligt engagemang skapas förutsättningar för en mer gedigen satsning.  

En synpunkt är att en eventuell utfallsfond ska finnas under en fördefinierad tid 

och förlängas förutsatt att resultat uppnås, jämfört med generella fonder som har 

tendens att finnas kvar på rutin och för sin egen skull, exempelvis Finsam. 

Förslag till sakområden och målgrupper relevanta för 
utfallsfinansierat förbättringsarbete 

Följande förslag till områden angelägna och lämpliga för satsningar inom ramen 

för ett utfallsorienterat arbete tas upp, varav förebyggande arbete mot 

ungdomskriminalitet lyfts mest frekvent.  

• Ungdomskriminalitet 

• Förebyggande insatser för barn och unga 

• Integration 

• Sjukskrivning 

• Äldreomsorg 

• Arbetsmarknadsdeltagande 

Flera intervjuade tar upp socialtjänsten som en verksamhet där omställning mot 

ett utfallsorienterat skulle vara särskilt gynnsamt.   
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Stöd till utfallsorienterat arbetssätt från SKR 

Samtliga intervjuade anser att SKR är en självklar part i ett eventuellt nationellt 

initiativ för stöd till utfallsorienterat arbetssätt. SKR som medlemsorganisation 

har kunskap om kommuners- och regioners situation och har återkommande 

forum för dialog och förankring.  

Intervjuade anser att det finns ett högt förtroende för SKR bland medlemmarna, 

men att SKR har en outnyttjad som lärandeorganisation. En intervjuad uttrycker 

det som att ’SKR måste vara relevanta (i det svåra, där kommunerna befinner 

sig), uthålliga (ge långsiktigt stöd) och modiga (prova med risk för att 

misslyckas, men lära).   

SKR:s engagemang ökar förutsättningarna för nationell samordning och 

nationellt lärande. 
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Bilaga 3. Lärdomar från andra 
länder 

Sverige är långt ifrån först med idén att utveckla en nationell struktur för 

utfallfinansiering. Runtom i Europa har flera olika initiativ till sociala 

utfallskontrakt och mer omfattande nationella satsningar för att stärka 

utvecklingen av sociala investeringar börjat bygga en kunskapsbas kring 

framgångsfaktorer. Förstudien har identifierat relevanta erfarenheter och 

lärdomar från några av de aktörer som varit aktiva i denna utveckling och 

bedrivit olika former av utfallsfinansiering.  

Erfarenheterna sträcker sig från hur idéer fått tillräckligt med intresse av 

nyckelintressenter för att testas och förankras, till att vidmakthålla satsningarna 

för att uppnå tänkta utfall. Det finns även lärdomar kring vägval som tagits och 

utmaningar som identifierats under de år som initiativen varit aktiva.  

Anmärkningsvärt är att samtliga intervjuade parter ser stor potential med den 

form av nationell utfallsfinansiering som undersöks i denna förstudie - en 

nationell stödstruktur för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen och 

implementeringen av utfallsbaserade sociala investeringar.   

I nedan tabell presenteras vilka initiativ som förstudien intervjuat representanter 

från.  

Aktör Beskrivning 

Den 
Sociale 

Investering
sfond 

(Danmark) 
 

 

• Den Sociale Investeringsfonden startade efter ett beslut av det danska 
parlamentet 2018 att inrätta en social investeringsfond med syfte att 
utveckla marknaden för sociala investeringsprogram i Danmark. 

• Fondens arbete består i att utveckla och sprida insatser inom en rad 
större välfärdsområden, för att skapa ett bättre liv invånare, minska de 
offentliga utgifterna och ligga till grund för nya offentliga och privata 
satsningar på välfärden. 

• De politiskt valda satsningsområdena för fonden är utsatta barn och 
unga, välbefinnande, förebyggande av livsstilssjukdomar, arbetsmiljö 
och inträde på arbetsmarknaden. 

• Sociala investeringsfonden förvaltas av en styrelse som beslutar om 
vilka investeringar DSI ska göra. DSI har även en rådgivande 
kommitté som bistår och ger råd till styrelsen och sekretariatet utifrån 
professionella erfarenheter och aktuell kunskap. Den dagliga driften av 
fonden sköts av sekretariatet. 

Centre of 
Expertise 
for Impact 
Investing 
(Finland) 

 

• Expertcentret startade sin verksamhet i januari 2020 och ingår i 
ekonomi- och arbetsministeriets administrativa organisation men 
betjänar hela den offentliga sektorn.  
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 • Huvuduppgiften för expertcentret är att bistå offentliga aktörer i 
utfallskontraktering, framför allt med koordinering och 
upphandlingsstöd i upprättandet av ett socialt utfallskontrakt.   

• Expertiscentret samarbetar med andra nyckelaktörer som är 
involverade i effektinvesteringar, såsom investerare och 
tjänsteleverantörer, för att expandera marknaden för sociala 
investeringar. 

• Arbetet med sociala investeringar i Finland påbörjades under SITRA 
som bland annat genomfört Koto-IB– ett uppmärksammat socialt 
utfallskontrakt för arbetsmarknadsintegrering för nyanlända31.  

• Expertcentrets arbete med sociala investeringar kommer från den 1 
april 2022 utföras genom det statliga bolaget Motiva Oy för hållbar 
utveckling i stället för under ekonomi- och arbetsministeriet.  

 

Life 
Chances 

Fund 
(Storbritan

nien) 
 

 

• Life Chances Fund (LCF) lanserades av den brittiska regeringen 2016 
som en utfallsfond på 80 miljoner pund. Det var då den senaste av 
flera liknande fonder som inrättats i Storbritannien sedan 2012 för att 
uppmuntra Social Impact Bonds (SIB). Nästan alla brittiska SIB:s har 
helt eller delvis fått stöd av sådana fonder.  

• Fram till 2021 har fonden finansierat 31 SIB:s 

• LCF administreras av The National Lottery Community Fund (TNLCF) 
på uppdrag av Department for Digital, Culture, Media and Sport 
(DCMS) och utvärderas av Government Outcomes Lab (GO Lab) vid 
University of Oxford. 

• Fondens regler föreskriver att lokala beställare står för största delen av 
utfallsbetalningar för varje enskilt projekt. LCF förväntas bidra med 
totalt 48 miljoner pund om beräknade resultat uppnås, vilket motsvarar 
i genomsnitt 32 % av resultatbetalningarna.  

• Projekten var till en början planerade att löpa i upp till sju år och har 
hittills initierats inom policy-områdena barn- och familjeskydd (10 
projekt), sysselsättning och utbildning (8), hälsa och välbefinnande (5), 
hemlöshet (4), utbildning och tidiga år (3) och straffrätt (1). 

 

Brabant 
Outcomes 

Fund  

• Brabant Outcomes Fund (BOF), är den första outcomes-fonden i 
Nederländerna, och startades 2018 av provinsregeringen i Noord-
Brabant i Nederländerna. Provinsregeringen samarbetade med tre 
impact-investerare och tecknade utfallskontrakt med fyra 
entreprenörer som arbetar med att adressera viktiga samhällsproblem 
i regionen Noord-Brabant i Nederländerna. 

• Deras sociala utfallskontrakt har riktat sig mot sociala entreprenörer 
och hittills baserats på filantropiskt kapital 

• BOF har haft ett tydligt fokus på att integrera flera olika värden i 
utfallskontrakten där sociala värderingar, såsom empowerment och 
professionell utveckling använts tillsammans med resultat som 
representerar ett tydligt ekonomiskt värde (till exempel långsiktig 
sysselsättning för arbetslösa). 

European 
Investment 

Bank 

(EIB) 

 

• Europeiska Investeringsbanken har på uppdrag av EU-kommissionen 
en roll i att utveckla finansiella instrument kopplat till EU:s 
strukturfonder. Inom ramen för detta har man även ett uppdrag att 

 
31 SITRA: Koto-SIB https://www.sitra.fi/sv/cases/koto-sib/ (hämtad 2022-04-02) 

https://www.sitra.fi/sv/cases/koto-sib/
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stödja och sprida sociala investeringar och sociala utfallskontrakt inom 
EU. Stödet sker via InvestEU Advisory Hub, som kan stödja lokala 
initiativ med bland annat finansiering, utvärdering och forum för 
gemensamt lärande.  

• Plattformen skapades i början av 2020 och syftar till att stödja 
utvecklingen och användningen av sociala utfallskontrakt (inklusive 
obligationer för social impact och payment-by-results). 

• Det presenteras som ett strategiskt och operativt verktyg för att 
leverera social impact och innovation för att ta itu med viktiga sociala 
utmaningar i Europa och bidra till samhällets ökade välbefinnande.  

 

 

Nedan följer en genomgång av de teman som framkommit under intervjuerna.  

Framväxt av sociala investeringar utifrån behov av nya sätt att 
finansiera välfärdstjänster 

Samtliga internationella parter som förstudien intervjuat berättar att deras 

respektive initiativ till en början riktades in på att undersöka nya modeller för 

att finansiera välfärdstjänster. Detta medförde ett initialt fokus på design av 

finansieringsmodeller och volymmål kring att få marknaden för sociala 

investeringar att växa. Life Chances Fund etablering sprang till exempel ur en 

vilja att få tillgång till mer resurser för välfärdsinvesteringar efter år av 

åtstramningar inom välfärdssektorn. I kombination med det relativt utbredda 

arbetet med sociala investeringar och utfallskontrakt var det huvudsakliga målet 

med att öka marknaden för sociala investeringar.  

 

Detta mål finns formulerat hos samtliga internationella initiativ. Hos flera parter 

motiveras användandet av sociala utfallskontrakt som ett verktyg för social 

innovation. Här förekommer mer eller mindre uttryckta ambitioner om att 

inkludera sociala entreprenörer med ett antagande om att de fyller en viktig 

funktion för innovation i välfärden.  

 

I Danmark var det primärt en politisk vilja att samla stödet för sociala 

investeringar hos en stark central part – för att få mer långsiktighet i 

välfärdsinvesteringar – som initierade etableringen av Den Sociale 

Investeringsfonden 2018. Här hade man inspirerats av det mer utbredda arbetet 

med sociala utfallskontrakt i Storbritannien och utnyttjade sedan ett politiskt 

fönster när en ny ministerpost för sociala välfärdsfrågor kom till.  

 

I Finland beskrivs arbetet med sociala investeringar ha fått fäste på grund av 

privata investerares vilja att investera i insatser mot förbättrade sociala- och 

hälsomässiga utfall, samtidigt som det fanns en utbredd frågeställning kring 

vilka sammanlagda effekter många spridda initiativ hade. Vidare fanns en 
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uppfattning om att Finlands hälsosektor fungerade mycket väl, men att behoven 

av prevention inte adresserades tillräckligt, delvis på grund av alla de resurser 

som lades på hälsosektorn. 

 

Operativa erfarenheter har skiftat fokus till mer behovsdrivna 
arbetssätt  

Efter att intresset för alternativa sätt att finansiera välfärdstjänster lyckats 

förankras och ett uppdrag fåtts, har man ganska snabbt insett vikten av att förstå 

och utgå från olika behov i lokala kontexter för att bättre kunna guida design 

och prioritering av insatser.  

 

DSI berättar till exempel om att man gått från att förespråka vissa befintliga 

lösningsmodeller med god evidens till att öppna upp för att kommuner själva 

söker stöd och medel från DSI utefter egenformulerade behov. Man har vidare 

insett vikten av att förstå och adressera organisatoriska behov i olika lokala 

kontexter för att framgångsrikt kunna förankra och implementera lösningar. 

 

I Storbritannien blir detta skifte än tydligare då det initiala fokuset på 

finansieringsmodeller hunnit påverka utvecklingsriktningen under längre tid. 

LCF beskriver till exempel hur deras initiala volymmål med att minska 

transaktionskostnaderna för sociala utfallskontrakt ha genererat innovation inom 

finansieringsmodeller mer än själva välfärdstjänsterna. Man uttrycker nu en 

vilja röra sig ifrån att testa tekniska utfallslösningar till att bättre identifiera 

processer för att få till en gemensam utgångspunkt mellan olika lokala aktörer. 

Detta innebär högre transaktionskostnader men det är det som, enligt LCF, 

betyder något om man är intresserad av verklig påverkan.  

 

Lärdomar kring vikten av praktiskt stöd till kommuner 

Samtliga initiativ som har erfarenhet från att driva igenom sociala investeringar 

i kommuner eller regioner, lyfter centrala roll i att driva en förändring av 

arbetssätt – från projekt till löpande verksamhet. Samtidigt är erfarenheten från 

kommuner och leverantörer att olika typer av expertstöd hjälpt till att motivera 

förändrade arbetssätt genom att integrera ett mer samhällsekonomiskt 

perspektiv i det vardagliga arbetet. Detta var fallet i DSI:s sociala investering 

för diabetes-prevention i Aarhus kommun32, där DSI använde sig av konsulter 

för att definiera uppföljningsbara utfall som identifierats som det som fick de 

första kommunerna att våga testa en ny modell. 

 
32 Referens/länk till DSI:s projekt? 
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I Finland pekar CEII på att deras roll i att initiera och stötta 

upphandlingsprocessen varit nödvändigt för att få kommuner intresserade och 

att nå planerade utfall. Här har man samtidigt behövt förlita sig på kommunens 

egen förmåga att förvalta ett nytt arbetssätt då man inte har en stödjande roll 

under projektens gång.  

 

LCF lyfter även vikten av att kunna ge mer stöd när projekt inte går som tänkt 

men även kunna avbryta projekt som man inte ser potential i. Här upplevs 

arbetet hittills präglats av lite för mycket ’hands-off’ i att projekten efter att ha 

blivit beviljade medel endast ska leverera utfall utan vidare stöd. LCF 

rekommenderar att ta detta i beaktning när uppdrag om stödfunktion formuleras.   

 

Government Outcomes Lab (GoLab) roll att följa upp olika initiativ bidrar med 

viktig kompetens som ofta kommuner saknar. De kompletterar därmed LCF:s 

roll med att följa upp och sprida utvärderingar och goda exempel, vilket varit 

till stor hjälp för kommuners uppföljning.  

 

Att kunna stödja spridning av goda exempel och kunskap är något som varierar. 

CEII har haft svårt att få resurserna för att sammanställa kunskap och sprida 

goda exempel att räcka till. Det upplevs även hos de flesta initiativ vara svårt att 

sammanställa kunskap på grund av de ofta heterogena projekt som sker med 

väldigt olika förutsättningar, vilket försvårar utvärderingar av ett visst 

arbetssätt.  

 

Erfarenheterna pekar på att olika sammanhållande roller tycks fylla en viktig 

funktion både i en initierings-fas och en implementeringsfas, och att behovet av 

stöd varierar och bör anpassas därefter. Även om en central funktion har 

upplevts som hjälpsam, och nödvändig, för utvecklingen av utfallslösningar, 

pekar de internationella erfarenheterna lika tydligt på vikten av att engagera en 

intern funktion i kommuner, regioner eller andra interventionsmiljöer. För att få 

till en förändring av arbetssätt krävs ett förankrat mandat hos en projektledare 

med tillräckligt resurser för att kontinuerligt stärka den interna förändringen – 

en kapacitet som kommuner ofta inte har möjlighet att avsätta. Det har fått DSI, 

CEII och LCF att initialt finansiera en projektledarroll i kommunerna de 

samarbetat med.  

Huvudman viktig för långsiktighet och ägandeskap  

Genom arbetet med sociala utfallskontrakt finns nu många erfarenheter som 

tydligt pekar på behovet av lokal anpassat stöd för att driva igenom nya sätt att 

arbeta på. Däremot uttrycks ett fortsatt behov av en bättre infrastruktur för att 
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kunna driva på och sprida goda exempel, där en central funktion har ägandeskap 

över utvecklingen av sociala investeringar och kan säkerställa och koordinera 

det stöd av analys, implementering och uppföljning som behövs.  

CEII beskriver till exempel att man initialt hade en affärsmodell som grundades 

på att initiera och finansiera projekt, och att man visste hela tiden att det 

behövdes en annan huvudman och andra stöttande strukturer för att få till en 

bredare och långsiktig transformation av välfärdssektorn. Det var bland annat 

detta som låg bakom att arbetet med SIB:s togs över av Arbets- och 

näringsministeriet 2020 med målet att få till en bredare förankring.  Även om 

arbetet med sociala investeringar därmed kommit högre upp på agendan, har 

huvudmannaskapet inte genererat mer resurser för stödfunktioner i kommuner 

och regioner. Däremot anses det förberedande arbetet som ministeriet ansvarar 

för, med definiering av utfall och upphandling, vara ett stort bidrag till att få till 

stånd fler sociala investeringar.  

Bidrar till resiliens och flexibilitet under kriser 

Pandemin har vänt upp och ner på mycket, och ställt höga krav på stora delar av 

välfärdssektorn. Nyligen publicerad forskning har undersökt sociala 

utfallskontrakt resiliens under Covid-19 där man även ser hur 

samarbetsformerna under kontrakten flexibelt tagit sig an en ändrad 

behovsbild33. Nästan alla SIB-projekt (18 av 19) som startades i Storbritannien 

under 2020 fortsatte under pandemin, även om landets ’lock-downs’ innebar 

stora restriktioner i många sektorer. Utfallsfokuset i de sociala utfallskontrakten 

verkade ge en stor flexibilitet att ta sig an ganska radikalt förändrade 

förutsättningar med nya typer av tjänster och målgruppsfokus för att uppnå den 

långsiktiga målbilden – utan att förhandling med finansierare eller 

uppdragsgivare behövde genomföras. Samtidigt visade pandemin minska 

möjligheten till effektivt samarbete på grund av krav på virtuella möten som 

gav minskat engagemang.  

 

 

  

 
33 Resilience in public service partnerships: evidence from the UK, 2021, DOI: 

10.1080/14719037.2021.2015186 
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Bilaga 4. Case: Förebygga 
ungdomskriminalitet 

I det följande beskrivs ett exempel på hur ett utfallsfinansierat förbättringsarbete 

med inriktning på att förebygga ungdomskriminalitet skulle kunna bedrivas. 

Följande utfall föreslås som indikatorer kopplade till att förebygga 

ungdomskriminalitet:34 

✓ Ökad föräldraförmåga 

✓ God språkutveckling och uppnått utbildningsspråk (svenska) i första 

klass 

✓ Minskad skolfrånvaro 

✓ Ökad gymnasiebehörighet baserat på geografiskt område eller 

riskgrupper 

✓ Ökad andel i arbete/sysselsättning/studier 

✓ Minskat inflöde till kriminella grupperingar 

✓ Minskad andel unga och unga vuxna i riskzonen för kriminalitet 

(utagerande beteenden, missbruk) 

Nationellt stöd skulle enligt modellen för ett utfallsorienterat arbetssätt inledas 

med: 

1. Analys av befintliga data  

2. Fastställa eller ställa upp hypoteser om orsakssamband, gap i 

verksamheter/samarbeten  

3. Precisera resultat som ska förbättras 

4. Utreda tillgängliga resurser och förutsättningar för genomförande (vem 

behöver göra vad, hur uppföljning ska ske, överenskommelse mellan 

berörda aktörer 

5. Utse/upphandla utförare. Inleda genomförande med löpande 

uppföljning 

En portfölj av insatser för att uppnå målet minskad ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet är ett utfall som påverkas av en mängd faktorer under lång 

tid. Ett barn och en ungdoms utveckling påverkas av vad individen är med om 

från mammas mage genom hela uppväxten. Även genetiska förutsättningar kan 

öka eller minska risken för att yttre faktorer ger en negativ påverkan. Individens 

motståndskraft kan både stärkas och försvagas under uppväxten. Genom att öka 

 
34 I ett skarpt förslag kommer väldefinierade indikatorer att sättas upp, inklusive hur de ska 

värderas för utfallsfinansiering 



84 
 

skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna ges individen möjlighet att 

utvecklas på bästa sätt. 

Om slutmålet är minskad ungdomskriminalitet behövs fler delmål längs vägen, 

såsom inlärningsmål, skolresultat, välbefinnande, arbetsförmåga och ekonomi. 

För att uppnå respektive delmål behövs olika insatser, vilket sammantaget bildar 

en mängd insatser under uppväxten. En negativ utveckling kan brytas i senare 

skeden, men kräver då oftare mer omfattande, intensivare och mer kostsamma 

insatser. Tidiga insatser är ofta mer kostnadseffektiva i yngre åldrar. 

I ett test av nationell utfallsfinansiering kan deltagande konstellationer av 

kommuner, regioner och myndigheter välja att rikta in sig på ett eller flera 

delsteg för att förebygga ungdomskriminalitet. Valet baseras på en övergripande 

analys av styrkor och svagheter i konstellationens organisation och 

verksamheter. 

Föräldrastöd 

Relevans: Under första delen av livet är föräldrarna en viktig faktor.  

Hur: Vi vet att insatser för att upptäcka och minska användning av droger, 

alkohol, näringsbrist eller depression hos mamman (men även i vissa fall 

pappan) under graviditeten minskar risken för skador hos barnet.  

Stöd i föräldraskapet kan ges för att säkerställa att barnet får möjlighet till god 

anknytning, grundlägga goda levnadsvanor, näringsriktig mat, stöd att utveckla 

språk, sociala- och andra färdigheter är viktiga under de första åren. Utökade 

hembesök, föräldrastödsprogram, individuellt stöd till sköra föräldrar är 

exempel på beforskade insatser. 

Mål/utfall: God anknytning och språkutveckling 

Förskola och språkutveckling 

Relevans: En bra förskola kan stimulera god språkutveckling och social 

interaktion och vara kompensatorisk för barn med svagare stöd hemma.  

Hur: Med rätt resurser kan förskolan identifiera och ge individuell anpassning 

och extra stöd till barn i situationer med många riskfaktorer eller särskilda 

behov 

Mål/utfall: Mål för insatser till de yngre barnen är bland annat att de ska ha ett 

adekvat utbildningsspråk när de börjar skolan. Särskilda behov, utåtagerande 

beteende, sänkt kognitiv förmåga och behov av stöd ska ha kartlagts, vid behov 
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utträtts och överlämnas till skolan. Barnets vardag ska fungera och föräldrarnas 

behov av stöd ska ha tillgodosetts. 

I grundskolan 

Relevans: Att få en bra start i skolan är betydelsefullt; att redan från början ges 

förutsättningar att klara av skolarbetet och att vara del av skolans sammanhang.  

Hur: Barn med behov av extra stöd ska få det liksom deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Språkförmåga uppmärksammas och att barnen har 

knäckt läskoden i åk 2. Det ska finnas läxhjälp vid behov. Barn ska uppleva 

trygghet i skolan, ha kompisar och fungera socialt. Frånvaro ska 

uppmärksammas tidigt. Hälsosamtal ska göras och vid behov åtgärder; 

elevhälsan ska vara en tillgänglig resurs för pedagoger. Skolan ska erbjuda 

hälsofrämjande insatser, till exempel råd om fysisk aktivitet, sömn och forum 

för samtal om att bli vuxen. Det ska finnas bra studievägledning inför 

gymnasieval. 

Extra insatser ska erbjudas utifrån behov (även utan diagnos). Psykiatri (första 

linje eller BUP) ska enkelt och snabbt kunna konsulteras, göra utredning och 

behandling utifrån behov. 

Stöd till familjen ska kunna ges snabbt, vare sig det är råd och stöd eller 

biståndsbedömda insatser. Stöd i vardagen och på fritiden ska kunna erbjudas 

barnet. 

Mål: Alla elever ska vara behöriga till någon gymnasieutbildning. Skolresultat 

kan följas upp av nationella prov och betyg. Hälsa och välbefinnande kan följas 

upp i samband med hälsosamtal.  

Förberedelser för vuxenlivet 

Relevans: Ungdomar och unga vuxna ska få stöd och hjälp att utifrån sin bästa 

förmåga utvecklas och få kunskap och färdigheter att bli självständiga vuxna 

med gott välbefinnande som kan bidra till samhället. 

Hur: Stöd för att kunna fullfölja gymnasiestudier ska erbjudas alla elever som 

behöver det. Tidiga och ändamålsenliga insatser ska ges vid frånvaro och låga 

resultat eller tecken på behov av stöd.   

Flexibla lösningar utifrån behov ska kunna lotsa ungdomar till en utbildning 

som kan ge jobb.  

Ungdomar och unga vuxna ska erbjudas hälsofrämjande insatser, till exempel 

råd om fysisk aktivitet, sömn och forum för samtal om att bli vuxen. Det ska 
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finnas stöd för läxläsning, stöd till fritidsaktiviteter, feriearbete och möjlighet att 

tjäna extra pengar. 

Det ska finnas lättillgängligt stöd från sjukvården på primärvårds- eller 

specialistnivå, till exempel för bedömning och tidiga insatser som allmänt 

samtalsstöd och livskunskap.  

Snabba insatser ska kunna ges vid riskfyllt beteende, ökade sociala risker, eller 

som kompensation för bristande vuxenstöd hemma.  

Det ska finnas ett välfungerande samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och 

sjukvård. Vid behov ska det finnas tillgång till kraftfulla stödinsatser, till 

exempel avhopparverksamhet vid kriminalitet. 

Mål: Tillräcklig kompetens och färdigheter för att få och behålla ett arbete. 

Arbetslivet 

Relevans: Att delta i arbetslivet ger försörjning, ett socialt sammanhang och 

möjlighet att utvecklas. Alla människor ska ges möjlighet att bidra till samhället 

utifrån sin förmåga.  

Hur: Vid behov bedömning av arbetsförmåga och extra stöd i arbetslivet, till 

exempel IPS, lönebidrag, inslussningsverksamheter och möjlighet att 

komplettera betyg, kunskaper och färdigheter.  

Mål: Att med hänsyn till förutsättningarna kunna försörja sig själv. 


