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Behov av förnyelse i välfärdssektorn 

1. Det finns stora välfärdsvinster och samhälls-
ekonomisk potential i förebyggande och tidiga 
insatser

2. Våra offentliga system är uppbyggda för att 
hantera enskilda områden 

3. Sociala problem är ofta av komplex karaktär 
4. Incitamentsproblem hämmar långsiktighet och 

förebyggande insatser.
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Sociala problem är ofta av komplex karaktär
- Arbetslöshet
- Hemlöshet 
- Psykisk ohälsa 
- Segregation; boende & utbildning
- Kriminalitet 
- ”Utanförskap”
- ….. 

Vad påverkar människors hälsa- och välbefinnande? 



Behov av förnyelse i välfärdssektorn 

1. Det finns stora välfärdsvinster och samhälls-
ekonomisk potential i förebyggande och tidiga 
insatser

2. Våra offentliga system är uppbyggda för att 
hantera enskilda områden 

3. Sociala problem är ofta av komplex karaktär 
4. Incitamentsproblem hämmar långsiktighet och 

förebyggande insatser.



Sociala investeringar i en kommunal och 
regional kontext  
Sociala investeringar som perspektiv

Sociala investeringar som ett perspektiv för att tydliggöra investeringar i humankapital och 

värdet av satsningar på förebyggande och tidiga insatser.

Sociala investeringar som praktik/arbetssätt

En social investering är en avgränsad satsning som i förhållande till ordinarie arbetssätt 

förväntas ge bättre utfall för en målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska 

kostnader på sikt.

• Sociala investeringsfonder

• Sociala utfallskontrakt 

• Sociala obligationer/lån för social hållbarhet 



Hur arbetar kommuner och 
regioner med sociala investeringar?  
Enkätstudie 

• 290 kommuner (2018; 91% svarsfrekvens, 2014; 87%)

• 20 regioner (2018; 85% svarsfrekvens, 2014, 65%) 

Fallstudie 

• Norrköping, Örebro, Stockholms stad, Region Blekinge

• 20 tal andra kommuner och regioner

Internationell utblick

• Danmark, Norge, Finland, Sverige, EU

Aktörsanalys

• Näringsliv, idéburen sektor, akademi
• finansiärer, intermediärer, utförare, kunskapsförmedlare

Källa; Balkfors et al. (2020) Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 



1. Främja tidiga, förebyggande  och riktade insatser
2. Genererar sociala och samhällsekonomiska vinster
3. Prova och utveckla nya metoder och arbetssätt 
4. Överbrygga stuprör genom samverkan 
5. Minska kostnader i kommunens/regionens budget
6. Fungera som verktyg för organisationsutveckling och 

en lärande organisation
7. Höja kvaliteten i verksamheten

Rangordning av motiv. Svar från 263 kommuner och 17 regioner 
Källa; Balkfors et al. (2020) Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 

Vilket motiv stämmer in på 
konceptet sociala investeringar? 

”Sociala investeringar handlar 
om att kvalitetssäkra det vi gör 
med offentliga medel. Vi har en 
skyldighet att kräva tydliga 
resultat av våra offentliga 
medel.” 



Möjligheter
 Bättre beslutsunderlag
 Möjlighet att prioritera förebyggande 

insatser
 Når målgrupper som är svåra att nå
 Kvalitetsutveckling 
 Samverkan över förvaltningsgränser 
 Genererar lärande 
 Besluten kring ligger högt upp i den 

kommunala och regionala 
beslutshierarkin –systempåverkan

 Stimulerar intraprenörskap
 Höjer professionalismen 
 Långsiktighet i förebyggande insatser

- Begreppet skapar förvirring i en 
kommunalekonomisk kontext

- Administrativt tungt med 
behovsanalyser och utvärderingar 

- Oklarheter gällande budgetering och 
redovisning 

- Kritik mot återföringsmodellen 
- Finansiering för implementering i 

ordinarie verksamhet är svårt att få till. 
- Alltför personbundet till enskilda 

engagerade
- Svårt att samla in data och 

kostnadsberäkna sociala insatser

Hinder 
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Driva nätverk för kunskapsutbyte

Kunskapsstöd kring behovsanalys, utformning av satsningar,
uppföljning och utvärdering

Utvecklingsarbete kring metoder för effektmätningar

Göra sammanställningar av evidensbaserade program

Göra kostnadssammanställningar

Erbjuda och/eller samordna finansiering av sociala investeringar

Koordinera samverkan med andra aktörer

Driva utveckling av sociala utfallskontrakt.

Annat, ange hur

Hur borde man stödja på nationell nivå? 

Källa; Balkfors et al. (2020) Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 



Rekommendationer
1. Efterfråga sociala utfall i offentlig styrning

2. Etablera ett nationellt kompetenscenter/utfallslabb

3. Utred ramverk för budgetering av sociala investeringar

4. Etablera en statlig utfallsfond

5. Utvecklingsområden och forskning

Källa; Balkfors et al. (2020) Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar
Se även; Jämlikhetskommissionens slutbetänkande (SOU:2020:46. Sid 917-921)


