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Förord
De senaste 10 årens arbete med sociala investeringar har inneburit flera intressanta lärdomar om 
hur kommuner och regioner kan organisera och driva insatser för tidiga och preventiva insatser och 
en allmän omställning mot större proaktivitet. Samtidigt har även de utmaningar som finns för såväl 
stora som små organisationer tydliggjorts. Utmaningar som berör metodik, organisering, kultur och 
kapacitet att brett implementera nya arbetssätt och mer stödjande uppföljningssystem. Ett exempel 
som genererat mycket lärande är det samarbete som 2015 inleddes mellan Norrköpings kommun, 
Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt 
Lumell Associates för att gemensamt adressera en samhällsutmaning, att erbjuda bättre stöd till 
institutionsplacerade barn och ungdomar. Inspiration till arbetet var dels Norrköpings och SKR:s 
tidigare erfarenheter av sociala investeringar, dels utvecklingen kring så kallade Social Impact Bonds 
som parallellt testats i andra länder. 

Efter en intensiv förstudiefas och dialog kring insatser och kontraktering blev Sveriges första 
sociala utfallskontrakt operativt i augusti 2016. Det aktiva arbetet med målgruppen pågick till första 
kvartalet 2019 och har därefter utvärderats fram till och med februari 2021. Under processens 
gång har många lärdomar dragits. Denna skrift sammanfattar resultaten från den kvantitativa 
uppföljningen, Norrköpings interna rapportering, underlag från intervjuer som genomfördes inför 
den interimsrapport som togs fram hösten 2019, samt några nyckelpersoners egna reflektioner från 
projektet. Syftet är att återspegla erfarenheter även utöver det sociala utfallskontraktets primära och 
sekundära utfallsmått, från de olika parternas perspektiv. 

För sammanställningen svarar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med RISE Social 
& Health Impact Center, i samarbete med övriga projektparter. Vi känner stor tacksamhet till alla 
aktörer som medverkat till denna spännande och lärorika resa. Förhoppningen är att erfarenheterna 
ska vara relevanta för alla som driver utvecklings- och innovationsarbete inom, eller i samarbete med, 
offentlig sektor och som är nyfikna på vad ett socialt utfallskontrakt kan innebära. Erfarenheterna från 
Norrköpings sociala utfallskontrakt stärker vår övertygelse om att det behövs ett mer samlat grepp med 
både kompetensmässigt stöd och ekonomiska incitament till kommuner, regioner, myndigheter och 
civilsamhälle för att systematiskt driva tvärsektoriell välfärdsutveckling som ger bättre utfall för de 
målgrupper som bäst behöver det.

Stockholm mars 2021

Ing-Marie Wieselgren   Tomas Bokström

Psykiatrisamordnare   Social & Health Impact Center
Sveriges Kommuner och Regioner  RISE Research Institutes of Sweden

http://socialimpactcenter.se/wp-content/uploads/191203-Dokumentation-socialt-utfallskontrakt-i-Norrköping_TRYCK.pdf
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Sweden’s first Social Impact Bond (SIB) or, as preferred, Social 
Outcomes Contract (SOC), was a collaborative project between 
Norrköping local authority and private social investor Leksell 
Social Ventures (LSV) supported by the Swedish Association 
of Local Authorities and Regions (Mission Mental Health) and 
Lumell Associates. The aim was to address a social challenge 
– improving outcomes for youth and children placed in 
institutional care. After an intense period of feasibility studies 
and contracting negotiations, the SOC became operational in 
August 2016. Active work with the target group continued until 
first quarter 2019 and the evaluation phase was completed in 
February 2021. 

This report presents the results in terms of achieved outcomes 
as well as a broader perspective of learnings, for Norrköping and 
for the general development of social investment in Sweden.

The SOC should be considered a form of social investment, 
where an initial cost leads to longer term social and economic 
benefits to society. There are many examples of social 
investments in Sweden where local authorities have reserved 
internal funding in so-called social investment funds. The 
Norrköping SOC was the first Swedish example of a social 
investment case where a private investor provided a loan to the 
local authority for upfront funding together with a risk sharing 
model connected to achieved outcomes. 

Norrköping and LSV agreed in the SOC that LSV would 
provide up to 10 million SEK (~1 MEUR) for the project. The 
associated risk sharing model was such that Norrköping would 
guarantee 40 % repayment on activity while the outstanding 
60 % would be repaid if cost savings in social services would 
be achieved. Each SEK saved in social service costs would be 
divided between the parts corresponding to their financial 
risk (60/40) up to project break even. If the savings would be 
larger than project costs, LSV would be allowed a total ROI 
capped at 20 % conditional on improved school outcomes for 
the target group. The evaluation period was 24 months per 

Summary in English

Figure 1: Costs over the 24 months contract evaluation period

individual in the target group and compared with a historic 
reference group. If the target group individual has lower costs 
over the evaluation period than its comparison group average, 
then this provides a positive net saving. If an individual 
improves when it comes to school performance over 24 
months, a positive value is registered, if not, a negative value. 
Values are assigned from -3 to +3 following an ad hoc model 
designed for this project (to take into account the wide age 
span and different educational settings for the target group). 
Norrköping decided it to be outside legal scope to create a 
historic comparison group for school performance. Net results 
for costs and school performance are added for the target group 
and thus establishing contract outcomes. In addition to primary 
outcomes, the project was also monitoring mental wellbeing, 
substance abuse, supporting relations with family and social 
network and achievement of individual goals.

Having a 24-month evaluation period (from when the 
intervention starts) turned out to be challenging with costs 
increasing with 7,5 million SEK. However, school performance 
and social outcomes were all positive. Data suggested that 
over time, net costs were decreasing, and the project partners 
agreed to extend the monitoring period to 36 months, but to 
do this outside of the contract. Over 36 months, the evaluation 
indicates reduced social service costs of 4 million SEK. The 
project cost is 7.5 million SEK leading to a net result of -3.5 
million SEK. The result is distributed between parts so that 
Norrköping ends with +1 million and LSV with -4.5 million SEK. 
In summary, the contract did not perform in the sense that LSV 
was not eligible to be repaid more than the 40 % guarantee. 
But from a project and target group perspective, the results 
are quite positive, both in terms of social and school outcomes 
and in terms of the extended period cost savings. It can also be 
noticed that several hypothetically positive outcomes for the 
target group and for society are not included in the evaluation 
model. All in all, the SOC should be considered a successful 
social investment.
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Figure 2: Costs over the extended 36 months evaluation period

Figure 3: A sensitivity analysis showing how the results varies with different evaluation time periods and the number of cost 
comparison subgroups

Figure 4: Results from measuring social outcomes. Baseline to third measurement
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Ett socialt utfallskontrakt är en form av social investering. Sociala investeringar är ett område som vuxit fram i Sverige 

under 2010-talet, främst bland kommuner men även i några regioner. Begreppet kan sägas dels representera ett perspektiv 

– att verksamhet i välfärdssektorn inte enbart kan betraktas som kostnader utan under vissa förutsättningar ska ses som 

investeringar i humankapital, som också medför kostnadsminskningar för samhället. Dels innefattar begreppet metoder 

och arbetssätt för att identifiera sannolika investeringar och att utvärdera och stödja implementering av dessa. Det senare 

har visat sig kräva en stor bredd av kompetenser och verktyg för att realisera och sociala utfallskontrakt är en ansats i det 

syftet. För den som vill fördjupa sig i sociala investeringar rekommenderas att ta del av skrifter från Uppdrag Psykisk Hälsa, 

exempelvis Helhet, Hållbarhet och Resultat – en guide för sociala investeringar samt den rapport från Finansdepartementets 

Expertgrupp för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar, som 

publicerades i januari 2020.

Ett socialt utfallskontrakt ska i huvudsak betraktas som en förändringsledningsmodell som ska få flera aktörer att samarbeta 

för ett gemensamt mål. I modellen ingår att parterna enats om en behovsanalys, något eller några sociala utfall som 

anses relevanta att påverka och kontinuerligt följa upp, den eller de insatser vars effektivitet ska testas, samt en styr- och 

finansieringsmodell för arbetet. I finansieringen ingår typiskt sett någon form av riskdelning mellan parterna i syfte att 

”surra samtliga runt masten” så att parterna i ekonomiska termer ska förlora om det går dåligt och vinna om det går bra. 

Sammantaget används flera typer av incitament eller förstärkning för att underlätta en utfallsfokuserad implementering av 

det aktuella arbetet.  

Utfallskontrakt och sociala investeringar

TID

Investering

Långsiktig kostnads-
minskning

Långsiktig effektKortsiktig effekt

Bättre 

situation för 
individen och 
för samhället 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/11/Helhet-hallbarhet-och-resultat-En-guide-for-sociala-investeringar.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/01/ESO-rapport-2020_1_webb.pdf


Det finns ingen standardmodell för hur 

ett socialt utfallskontrakt ska se ut, utan 

det behöver anpassas till det behov som 

kontraktet ska bidra till att möta. Men 

det finns några parter, funktioner och 

roller som sannolikt kommer att vara 

aktuella i olika tillämpningar. Dessa 

komponenter visas översiktligt i figuren 

intill och redovisas något mer ingående i 

tabellen nedan. I nästa avsnitt ges en mer 

detaljerad beskrivning av hur det sett ut i 

Norrköpings sociala utfallskontrakt.

Det är inte en finansieringsmodell utan en förändringsmodell som 
hjälper flera aktörer att samarbeta mot ett gemensamt mål. 

Utfallskontraktets olika parter

Vad är ett 
socialt utfallskontrakt?

Det är ett ramverk för systematisk 
innovation som inkluderar:

 Behov  >> Lösning  >>  Finansiering  >>  Utvärdering  >>  Implementering



Begrepp Generellt sociala utfallskontrakt Norrköpings sociala utfallskontrakt

Finansiär/investerare Den part som tillhandahåller medel för 
att genomföra den planerade insatsen. 
Om det handlar om en privat finansiär 
erhåller denna återbetalning och eventuell 
avkastning baserat på insatsens resultat. 
En offentlig finansiär kan beroende 
på konstruktion exempelvis tillfälligt 
justera i budget baserat på uppmätta och 
antagna kostnadseffekter hos berörda 
förvaltningar eller huvudmän för att skapa 
en återbetalningsmekanism. En offentlig 
finansiär kan också fokusera på att följa 
effekter utan att det sker återbetalning. 
Med utfallsbaserade ersättningsmodeller 
sker ekonomisk riskdelning med privata 
utförare även om det inte finns en privat 
investerare med i upplägget.

Finansiären i Norrköpings sociala utfallskontrakt 
har varit Leksell Social Ventures som åtagit 
sig att låna ut upp till 10 miljoner kronor till 
kommunen för kontraktets genomförande med 
en riskdelningsmodell som innebär minst 40 % 
återbetalning och som mest 120 % återbetalning. 

Utfallsansvarig En eller flera aktör(er) inom offentlig 
sektor. Ansvarig för utfallet hos den 
adresserade målgruppen mot vilken 
den tilltänka insatsen riktar sig, Även 
den aktör som identifierat målbilden/
problemområdet. Utfallsansvarig och 
finansiären utgör avtalets huvudparter 
och skall tillsammans med finansiären/
investeraren enas om ekonomisk 
riskdelning och eventuell avkastning. 

Norrköping kommun har varit både 
utfallsansvarig och utförare inom ramen för 
kontraktet. På strategisk nivå har socialkontoret 
tillsammans med utbildningskontoret haft 
ansvar för ledning och styrning av projektet, 
medan Ekonomi- och styrningsavdelningen 
varit formell part i relation till LSV. Norrköpings 
kommun har även ansvarat för upphandling av 
tutoring, den skolstödjande insats som utförts av 
utbildningsföretaget Iris Hadar.

Utförare Den part som ansvarar för utförandet av 
projektet och allokerar resurser enligt 
avtalet. Kan vara antingen en offentlig eller 
en privat aktör. 

Medarbetarna i Team Nystart har varit anställda 
av kommunen och ansvarat för att genomföra 
insatsen. I tillägg har Iris Hadar upphandlats för 
att utföra tutoring.

Intermediär En oberoende part i avtalet som medlar 
mellan parterna och ansvarar för balans 
mellan de olika aktörernas inflytande. 
Ansvarar även för att genomföra en 
oberoende utvärdering, beräkning av 
utfall och återbetalningen inom ramen för 
kontraktet. 

Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR har tillsammans 
med Lumell Associates varit intermediär i det 
sociala utfallskontraktet. Intermediären har 
haft både en strategisk och operativ roll genom 
att stötta framtagande, genomförande och 
uppföljning av kontraktet. 

Målgrupp Den grupp av individer mot vilken 
insatserna inom ramen för kontraktet 
riktar sig.

Målgruppen för insats Team Nystart har varit 60 
barn och unga (7-18 år) i Norrköpings kommun 
som under projekttiden fått beslut om att 
placeras i HVB- eller SiS-hem. 

Gemensam styrning 
och uppföljning

Etableras mellan parterna för att stötta 
genomförandet av insatsen och fungerar 
som ett forum för löpande uppföljning och 
avstämning.

Varje kvartal har så kallade insatsråd 
arrangerats där Norrköping och LSV med stöd 
av intermediären kontinuerligt följer upp och 
optimerar insatsen.
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Det sociala utfallskontraktets utformning 

Två socionomer

•    Arbete under placering, 
planering för hemgång, 
uppföljning efter hemgång 

•    Kartläggning av individens 
behov, UngDOK, UBU

•    Uppföljning av vården

•    Kontakt med HVB-samordnare 
och handläggare

•    Handläggaren ansvarar för 
ärendet

•    Arbete under placering, 
planering för hemgång, 
uppföljning efter hemgång 

•    Kartläggning av ungdomens och 
familjens styrkor och svårigheter 
samt risk- och skyddsfaktorer

•    Uppföljning av vården

•    ADL -kartläggning

•    Kontakt med vård och 
omsorgsförvaltning

•    Samla in skoldokumentation och 
hälsojournal 

•    Länk mellan hemskola och 
mottagande skola

•    Kartläggningar

•    Ta fram beslutsunderlag för 
interkommunal ersättning

•    Kontakt med tutoringutförare

•    Hantera gymnasieansökningar

Alla i teamet har en samordnande roll vad det gäller att se över vilka instaser den enskilda ungdomen 
behöver fårn kommunens och regionens ordinarie verksamheter

Arbetsterapeut Specialpedagog

I början av 2015 övervägde Norrköping vilka områden som man ville utveckla inom ramen för sociala investeringar. 

Kommunen beslutade att belysa sina insatser kring placeringar av barn och unga, vilket därför blev utgångspunkten för en 

djupare behovskartläggning. Omfattande analyser av socialtjänstdata parallellt med ett gemensamt kartläggningsarbete 

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

potentiella lösningar. Slutsatsen var att det finns stor potential att genom olika insatser förstärka HVB- och SiS-placerade 

barn och ungas förmåga att bryta en negativ utveckling, höja sina skolprestationer samt minska risken för återplacering efter 

avslutad placering.

Insatsen har tagits fram baserat på forskning och praktisk kunskap om målgruppens behov samt de gap som ofta finns 

i ordinarie verksamhet. Gapen kan översiktligt sägas bestå av att det finns för lite resurser för att skapa förtroendefulla 

relationer med målgruppen, ge dem bättre verktyg för delaktighet samt för att koordinera de insatser och aktörer som 

behöver vara inblandade i målgruppens liv både under och efter placeringen. Dessutom finns en risk att fokus på att stödja 

skolgången hamnar i skymundan av akuta sociala behov, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk. 

Förstärkt stöd - Team Nystart och tutoring

För att möta dessa gap skapades insatsen för att ge förstärkt koordinering med individens behov i centrum från det att beslut 

om placering fattas, med sikte på en framgångsrik hemkomst efter placering (och därigenom minskad risk för återplacering). 

Insatsen har haft särskilt fokus på en god skolgång under samt efter placering och har även ett individuellt anpassat skolstöd, 

så kallad ”tutoring” som en del. Insatsen har huvudsakligen utförts av ett insatsteam (Team Nystart) inom Norrköpings 

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

individuellt anpassade skolstödet, tutoring. 
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Socialt utfallskontrakt för att stödja implementering

Utformningen av det sociala utfallskontraktet syftade till att stödja införandet av de insatser som behovskartläggningen 

pekat på. Insikterna från analyserna vägledde även den ekonomiska modellen med riskdelning som förhandlades mellan 

Norrköping och Leksell Social Ventures (LSV) med stöd från SKR – Uppdrag Psykisk Hälsa. Förhandlingarna pågick från 

september 2015 till januari 2016. Resultatet blev ett avtal där LSV åtog sig att finansiera insatsen med upp till 10 miljoner 

kronor och där kommunen åtog sig att utföra insatsen samt upphandla tutoring med en utfallsbaserad ersättningsmodell. 

Parterna enades om en ekonomisk riskdelningsmodell där kommunen garanterade att betala tillbaka 40 % av lånet från 

LSV baserat på aktivitet och resterande 60 % baserat på att motsvarande kostnadsminskning skett i socialtjänsten enligt 

överenskommen utvärderingsmodell. Kommunen åtog sig även att betala upp till 20 % avkastning på investerat belopp 

givet att kostnadsminskningen motsvarade denna avkastning samt att målgruppens skolresultat förbättrades enligt 

överenskommen utvärderingsmodell.

Vid konstruktionen av kontraktet diskuterade även hur utförandet av insatser skulle se ut. Eftersom socialtjänst 

är myndighetsutövning och då det fanns behov av tät koordinering med olika delar av socialtjänstens och skolans 

verksamhet bestämdes att en stor del av utförandet borde ske av ett internt team. Dock var det centralt med ett dedikerat 

insatsteam rekryterat specifikt för detta projekt. Med internt utförande skulle också Norrköpings lärande maximeras 

och förutsättningarna för implementering öka. När det gällde tutoring bedömdes att kommunen inte hade lika goda 

förutsättningar att leverera den typen av tjänst med den flexibilitet som önskades, varför tjänsten upphandlades.

Vidare framgick av utfallskontraktet att SKR - Uppdrag Psykisk Hälsa ska vara intermediär för att stödja arbetet med 

uppföljnings- och implementeringsstöd. Därutöver etablerade parterna en gemensam form för uppföljning och styrning av 

projektet, så kallade insatsråd, varje kvartal under projekt- och uppföljningsperiod. I kontraktet fastslogs även att en extern 

och för alla parter oberoende aktör skulle verifiera projektets resultat innan utvärdering.

Grafiken nedan beskriver kontraktets utformning och resultaten redovisas i efterföljande avsnitt.

Ekonomisk modell

•   LSV investerar upp till 10 mkr 

•    Norrköping garanterar 40 % 
återbetalning på aktivitet 

•    Resterande 60 % villkoras på minskade 
socialtjänstkostnader 

•    Upp till 20 % möjlig avkastning för 
LSV om skolresultaten förbättras för 
målgruppen och kostnadsbesparingen 
är större än break even 

•    20 % av Iris Hadars ersättning är 
avhängig förbättrade skolresultat 

•    Oberoende part genomför kontroll 
av utfall samt betalning av 
utfallsbaserad ersättning

SKR/Lumell
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Kontraktsbärande utfallsmått

•    Socialtjänstkostnader (jämfört med historisk 
referens) 

•   Skolresultat (individuell förflyttning) 

Sociala utfallsmått som följs upp

•   Psykisk hälsa (följs via UngDok) 

•   Delaktighet (egen enkät)

•   Risk- och missbruk (följs via UngDok)

•   Individuella mål

•   Stödjande relationer (följs via UngDok)

https://lnu.se/contentassets/21d12060b171452d94571e6f4dd3267f/manual-ungdok-2020.pdf
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Direkta resultat av projektet

Utvärdering kopplad till det sociala utfallskontraktet

Utvärderingen kopplad till det sociala utfallskontraktet, det vill säga avtalet mellan Norrköpings kommun och LSV, grundar 

sig på data från en tvåårig uppföljningsperiod för samtliga 60 individer och inkluderar kostnadsförändringar för insatser 

från socialtjänsten samt förändringar i skolprestationer. Dataunderlaget och de uträkningar som gjorts för kontraktets 

utvärdering har i enlighet med kontraktet verifierats av en oberoende tredje part under våren 2020.

Det kan konstateras att kostnaderna för socialtjänstinsatser för målgruppen har ökat med 7,5 miljoner kronor jämfört med 

den historiska referensen, och det är således inte aktuellt med utfallsbaserad återbetalning till LSV. Även kostnaderna för 

projektet summeras till totalt 7,5 miljoner kronor mot förväntade 10 miljoner kronor. Detta förklaras framförallt av att 

kostnaderna för tutoringinsatsen blivit lägre än förväntat vilket i sin tur beror på att tutoring inte bedömts lämpligt för 

de äldre ungdomarna i målgruppen. Givet utfallet fördelas kostnaderna så att LSV står för 4,5 miljoner kronor (60 % av 

investeringen) och Norrköpings kommun för 3 miljoner kronor (40 % av investeringen).
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Samtidigt som det ekonomiska utfallet under 

kontraktsperioden inte visar på positivt netto kan 

konstateras att skolresultaten är positiva för de 50 

individer vars resultat varit möjliga att följa upp enligt 

överenskommen modell. Uppföljningen av skolresultat 

genomfördes ett år efter hemtagning, och 10 individer hade 

vid denna tidpunkt inte varit hemma tillräckligt länge för 

att få ett fastställt skolresultat. Diagrammet nedan redovisar 

hur skolutfallen fördelas enligt det poängsystem (Bilaga 1) 

som konstruerats för att räkna ut skolprestationer. 

Sociala utfallsmått

Utöver de kvantitativa måtten har även de sociala 

utfallsmåtten följts upp under samma tidsintervall. Dessa 

fem olika mått - delaktighet, egen måluppfyllelse, psykisk 

hälsa, risk- och missbruk samt stödjande relationer, visar 

samtliga på positiv förändring för målgruppen. Som figuren 

på nästa sida indikerar är förbättringen varaktig över tid. Det 

finns relativt stora mätosäkerheter kring måtten, men den 

sammantagna bilden indikerar likväl en positiv förändring, 

även om denna är svår att kvantifiera. 

Underlag för de sociala utfallsmåtten har inhämtats genom intervjuunderlag särskilt tillpassat för ungdomar (UngDOK). 

Tanken är att intervjuerna ska vara meningsfulla samtal som i sig fyller ett syfte inom ramen för den pågående behandlingen, 

för planering och behovsbedömning. För individens upplevelse av delaktighet har Team Nystart i samarbete med SKR tagit 

fram en enkät i detta syfte. Insamlingen av detta material har skett vid tre tillfällen - placering, hemflytt och vid avslutad 

insats (fyra månader senare). 

       Vill jag att skolan fungerar såhär för mig:

       • Personer/verksamheter som kan hjälpa mig att nå dit är:

       • De kan hjälpa mig genom att:

       • Jag själv kan bidra genom att:

       Vill jag att relationen till min familj ser ut såhär: 

       • Personer/verksamheter som kan hjälpa mig att nå dit är:

       • De kan hjälpa mig genom att:

       • Jag själv kan bidra genom att:

       Vill jag att mina relationer till vänner ser ut såhär: 

 
       • Personer/verksamheter som kan hjälpa mig att nå dit är:

       • De kan hjälpa mig genom att:

       • Jag själv kan bidra genom att:

       Vill jag att mitt liv ser ut så här: 

       • Personer/verksamheter som kan hjälpa mig att nå dit är:

       • De kan hjälpa mig genom att:

       • Jag själv kan bidra genom att:

Mina mål
Om ett år…

https://lnu.se/contentassets/21d12060b171452d94571e6f4dd3267f/manual-ungdok-2020.pdf
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Utvärdering efter den förlängda uppföljningsperioden

Att projektet drivit kostnadsökningar under de första två åren kan framförallt härledas till en subgrupp av de 60 individerna 

i målgruppen. Vi kan även se en tendens att kostnaderna i förhållande till referensen minskar över tid. Eftersom två år är en 

relativt kort uppföljningsperiod i sammanhanget beslutade parterna därför att förlänga uppföljningsperioden till tre år, men 

att göra detta utanför kontraktets utvärdering. Treårsuppföljningen bekräftar bilden att kostnaderna minskar över tid relativt 

referensgruppen. Det större dataunderlaget gällande såväl antal individer i jämförelsegruppen som antalet datapunkter 

per individ som en treårig uppföljningsperiod ger har även medfört att analysen blivit mer robust. Se figuren nedan för en 

beskrivning av hur jämförelsegruppen förändras jämfört med den kontraktsdefinierade tvåårsuppföljningen.
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Vad är nettoresultatet för projektet som helhet?

Med hänsyn till projektets kostnader är nettoresultatet på tre års sikt -3,5 miljoner kronor.

Total kostnad för projektets 
genomförande är 

7,5 miljon kronor

Socialtjänstkostnader för barn och 
unga inom insatsen har minskat med 

4 miljoner kronor 

på tre års sikt

Projektets totala resultat är 

-3,5 miljoner kronor 
på tre års sikt, som fördelas per aktör 

enligt följande:

+1 miljon för Norrköping

-4,5 miljoner för LSV
Notera att detta nettoresultat ej inkluderar minskade socialtjänstkostnader eller förmodade 
positiva ekonomiska effekter av stärkta sociala utfall och skolresultat på längre sikt.
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Slutsats av den kvantitativa utvärderingen – en framgångsrik social investering

Arbetet med det sociala utfallskontraktet bör betraktas som en social investering, det vill säga en initial kostnad som på sikt 

ger mänskliga och ekonomiska vinster för samhället. I det här fallet har enbart socialtjänstens kostnader följts upp eftersom 

det varit viktigt för Norrköping att kostnadseffekter ska kunna knytas till den faktiska insatsen samt vara relevanta för 

kommunens ekonomistyrning. Det sociala utfallskontraktet innebär i praktiken att kommunen lånat pengar från LSV med 

en riskdelningsmodell, vilket understryker vikten av att den ekonomiska utvärderingen är kopplad till kommunens reella 

kostnader snarare än till exempelvis samhälls- eller hälsoekonomiska analyser. 

Dock innebär detta att det finns flera potentiella kostnadseffekter som inte har följts upp, även kommunala sådana. 

Exempelvis har kostnader för insatser i skolan eller kostnader för regionens hälso- och sjukvård (såsom psykiatri och 

habilitering) inte följts upp. På längre sikt finns tänkbara kostnadsposter för staten i form av exempelvis kriminalvård som är 

aktuella för målgruppen. Det ska påpekas att dessa kostnader lika gärna kan öka som minska oavsett projektets resultat, det 

finns ingen självklar kausalitet att luta sig på. Samtidigt finns det skäl att anta att de positiva sociala utfallen för målgruppen 

samt de på sikt lägre kostnaderna för socialtjänsten som kunnat uppmätas sammantaget innebär en riskreducering för 

kommande negativa utfall och till dessa associerade välfärdskostnader. Kriterierna för en social investering får därmed anses 

vara uppfyllda och ovanligt väl belagda, om än enbart på kort sikt, för det sociala utfallskontraktet i Norrköping.

Utvärderingen bygger på ett begränsat dataunderlag där det finns relativt stor variation i varje individs kostnadsutveckling 

och resultaten beror på de antaganden, exempelvis kring relevanta kostnadsschabloner, som görs. I tabellen nedan redovisas 

en känslighetsanalys över hur resultaten varierar med olika alternativ. Den variation som syns i kostnadsutfall mellan de 

olika modellerna ska ställas i relation till att målgruppen totalt drivit kostnader om 110 miljoner kronor över två år och ca 130 

miljoner kronor över tre år. Det är således relativt små procentuella förändringar i utfall som det rör sig om.
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Här redovisas lärdomar från Norrköpings kommun, främst baserat på intervjuer inför interimsrapporten från 2019. 

Norrköpings kommun har haft huvudansvar för insatsen inom ramen för det sociala utfallskontraktet och fått med sig många 

lärdomar på strategisk likväl som verksamhetsspecifik nivå. Som nämnts i tabellen över utfallskontraktets struktur, har 

socialkontoret tillsammans med utbildningskontoret drivit arbetet på strategisk nivå med direkt ansvar för insatsens ledning 

och styrning. Ekonomi- och styrningsavdelningen har i sin tur varit formell part i relation till Leksell Social Ventures. 

Bättre insatser och ökad förståelse för målgruppen 

Bedömningen från berörda verksamheter är att insatsen inneburit att placerade barn och ungdomar i Norrköping kommun 

tack vare Team Nystart fått ett mer kraftfullt och likvärdigt stöd - från det att placeringsbeslutet fattas till dess att individen 

är tillbaka i sin hemmiljö och ordinarie skola eller motsvarande. Det finns bättre förutsättningar för att matcha behov mot 

behandlingshemmens kompetens och kapacitet, att i dialog med ungdomen planera vad som ska hända efter placering, samt 

förbereda skola och nätverk på hemkomsten. 

Ett konkret exempel på förbättrat relationsskapande är att den placerade fått hjälp att förstå anledningen och syftet med 

placeringen, vilket skapat förutsättningar för samarbete med ungdomarna kring deras egna målsättningar och tiden efter 

placering. Behov av utredningar och stöd har därmed kunnat upptäckas och mötas. Det har blivit tydligt att en majoritet i 

målgruppen har olika former av psykisk ohälsa och därmed ofta är i behov av stöd från psykiatrin. Teamet har hjälpt till att 

förmedla behov och stödja att ungdomarna fått psykiatrisk hjälp. I vissa fall har det trots detta tagit lång tid att få exempelvis 

psykiatriska utredningar slutförda. Ett nära samarbete med psykiatrin försvåras av att ungdomarna kan placeras i en annan 

region än deras hemregion. Generellt sett har dock tätare kontakt och uppföljning varit möjligt än inom ramen för den 

ordinarie verksamheten, med större möjlighet att koordinera insatser och kontakter. Samarbetet mellan olika kompetenser 

(socionom, specialpedagog och arbetsterapeut) har skapat en bättre överblick kring den unges behov. Det kompletterande 

stödet i form av tutoring har även varit en stabiliserande faktor när placeringen avslutats, som skapat bättre förutsättningar 

att lyckas i skolan. En utmaning har dock varit att detta stöd inte är anpassat för de äldre barnen i målgruppen.

Insatsteamet (Team Nystart) har kommit att uppskatta den externa uppföljning som varit specifikt kopplad till 

utfallskontraktet, och intresset från finansiär och intermediär har uppfattats som motiverande. Det finns en upplevelse av att 

frågor till kommunen i kombination med analysunderlag och stöd från intermediären har underlättat en dialog mellan teamet 

och andra verksamheter i kommunen och regionen kring målgruppens behov.

Implementering av Team Nystart 2.0

Efter utfallskontraktets slut har Norrköping valt att implementera delar av det som skapades under projekttiden. 

Implementeringen består av ett insatsteam med två socionomer och en specialpedagog som bygger vidare på Team 

Nystart. Man har gjort vissa förändringar i sammansättning och organisatorisk tillhörighet för teamet (från utförar- till 

myndighetssidan hos socialtjänsten). Teamet arbetar nu i första hand med en något yngre målgrupp än Team Nystart då 

erfarenheten var att det aktuella stödet inte fungerade lika bra för ungdomar som är 18 år och äldre. Man har valt att inte 

fortsätta med en arbetsterapeut i teamet, trots att denna tillförde värdefull kompetens kring funktionsbedömningar och 

tolkning av utredningar från SiS, BUP och rehabilitering. Beslutet baseras på bedömningen att det vore mest önskvärt att 

upprätta ett närmare samarbete med regionen och låta personal från BUP och Habilitering stödja arbetet med psykolog 

Lärdomar och långsiktiga resultat för Norrköping
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och arbetsterapeutisk expertis. När detta kan komma på plats tycks dock vara en öppen fråga. Arbetet med UngDok och 

uppföljning av målgruppens skolresultat fortsätter men den utvecklade uppföljningsmodell som Team Nystart använt och 

som blev en integrerad del av teamets arbete har inte fortlevt. Detta då det inte finns något tydligt stöd för den typen av 

uppföljning inom socialtjänsten, det vill säga resurser som kan sammanställa och analysera resultat tillsammans med teamet.

SKR och RISE ser att detta är ett viktigt utvecklingsområde som vi känner igen från flera kommuner i Sverige. Att 

strukturerat följa olika komponenter som psykisk hälsa, risk- och missbruk men även delaktighet, stödjande relationer 

och skolresultat borde vara en självklarhet när socialtjänsten ger stöd till ungdomar inom öppenvården och i synnerhet vid 

placeringar. 

Strategisk nivå 

På mer strategisk nivå är lärdomarna framförallt kring behovet av och potentialen i en mer verksamhetsnära och samtidigt 

sofistikerad uppföljning. Den form av beslutsunderlag som projektet genererat är mycket ovanligt i en kommunal kontext. 

Det är dock inte självklart hur kommunen inom ordinarie verksamhet skulle kunna utforma motsvarande systematik kring 

uppföljning och utvärdering då det kräver kompetens och kapacitet att genomföra och visualisera analyser så att de blir 

användbara. IT-system som främjar så kallad dynamisk uppföljning (utvecklingen av insatser eller resultat för en individ 

över tid) snarare än statisk uppföljning (såsom antal placeringar eller genomsnittligt meritvärde ett visst år) skulle ge bättre 

förutsättningar för verksamhetsutvecklande uppföljning. Men det krävs också personal som kan analysera, samt en kultur i 

organisationen som stödjer ett kontinuerligt fokus på uppföljning och ifrågasättande av den befintliga verksamheten i syfte 

att utveckla den - det som kan kallas utfallsfokus.

Projektet är ett i raden som visar på värdet av att arbeta tvärsektoriellt, i det här fallet mellan socialtjänst och skola, samtidigt 

som de utmaningar som finns kring olika perspektiv och ansvar i olika stuprör ibland påverkat projektets arbete. Det fanns 

initialt en hög ambition vad gäller att uppnå ett gemensamt ägarskap mellan Socialkontoret och Utbildningskontoret 

och samarbetet har fungerat väl. Den noggranna uppföljningen av kostnader i socialtjänsten motsvarades inte riktigt av 

uppföljning som direkt berör Utbildningskontoret. Den modell för att värdera skolprestationer som använts i kontraktet 

visade sig svårtolkad för skolan, eftersom det inte finns något motsvarande utanför projektet. Ambitionen var initialt att 

kunna jämföra även skolresultat med en historisk referensgrupp men kommunen ansåg det juridiskt tveksamt att samköra 

register mellan socialtjänst och skola, vilket är en förutsättning för en sådan mer robust utvärdering.  

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

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

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

omöjligt att samtidigt ingå i flera projekt med samma upplägg eftersom det är för tidskrävande för exempelvis cheferna i 

relation till att det rör sig om en volymmässigt mycket begränsad del av verksamheten. Eftersom detta är ett pilotprojekt så är 

det inte så underligt att mer effektiva former behöver identifieras för eventuellt kommande arbete. 
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Lars Stjernkvist – Social ingenjörskonst med barnens behov i centrum

”Det här som Stjernkvist ska berätta om strider mot god redovisningssed, kommunallagen och är 
dessutom ekonomiskt ansvarslöst.”

Ungefär med de orden hälsades jag välkommen till Malmö och KOMMEK, kommunernas årliga konferens om ekonomi för 

ett tiotal år sedan.  Jag var inbjuden för att berätta om Norrköpings arbete med sociala investeringar, om hur vi redovisar 

investeringar i människor på samma sätt som vi redovisar andra investeringar. Vid det tillfället fanns det, milt uttryckt, en 

skepsis bland många, inte minst kommunekonomer. 

Sociala investeringar eller sociala utfallskontrakt handlar förstås inte om redovisningsprinciper i första hand. Det handlar om 

att föra över resurser till tidiga insatser, om att mäta effekter och att stärka stödet till dem som behöver samhällets stöd mest. 

Kort sagt, det handlar om att hitta en formel för att göra det i stort sett alla är ense om; att göra mer tidigt. 

Det kan förefalla makabert att ambitionen att hjälpa fler bättre ska hindras av redovisningsprinciper och annan formalia. Jo, 

lagar och regler finns av goda skäl. Men jag är inte den förste att uttrycka oro för att många goda idéer och kreativitet kvävs av 

rädslan för att göra fel. 

Norrköpings kommun och jag hade aldrig vågat och orkat utmana regler och gällande förhållningssätt om vi inte hade fått 

stöd av Sveriges Kommuner och Regioner. Ing-Marie Wieselgren och hennes medarbetare hjälpte oss att vid varje hinder 

återföra frågan till det viktigaste; hur kan vi förbättra och kvalitetssäkra stödet till barn och unga? 

Samarbetet med en privat investerare, Leksell Social Ventures, har gett oss nya insikter om effektmätning och framför allt, 

insikter om hur vi bättre kan hjälpa de som har det allra svårast.  

Vad jag har lärt mig under dessa 10 år? För det första och viktigaste, att det fortfarande finns utrymme för social 

ingenjörskonst och att välfärden både kan utvecklas och effektiviseras. Och jag har lärt mig att det kan göra ont att gå före. Det 

är därför som det behövs ett stöd till kommuner och andra som vill bryta ny mark.

Lars Stjernkvist (S) var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping från 2010 till 2020 och har haft en avgörande roll för 

kommunens arbete med sociala investeringar och det sociala utfallskontraktet, liksom för utvecklingen av området i Sverige i stort.

Ing-Marie Wieselgren – Tidiga insatser för dem som bäst behöver det

Tidiga insatser till barn och unga sparar lidande och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är få saker som vi så länge varit 

så överens om. Ändå får vi inte till förebyggande och tidiga insatser i skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård i den 

utsträckning som behövs. 

Det var en omskakande upplevelse när jag efter en tids arbete med Modellområdesprojektet 2008 förstod att det inte räcker 

med gemensam kunskap och övertygelse. En tids frustration följdes av insikten att det är mänskligt att inte göra det man sagt 

att man ska göra om man inte vet hur man ska göra det. Om man dessutom inte får förutsättningarna i sin verksamhet är det 

nästan omöjligt att göra rätt.

Olika perspektiv – nyckelaktörers berättelser 
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Upprördheten över att vi inte gör det vi har sagt att vi ska göra och att vi är särskilt dåliga på att få till det för de barn och 

unga som bäst behöver det blev starten på arbetet med sociala investeringar.  För mig går allt detta arbete ut på att på riktigt 

stärka tidiga insatser. Innovationer med utfallskontrakt, sofistikerade uppföljningssystem, budgettekniska lösningar och 

ekonomistyrning är bara medel för att få oss olika samhällsaktörer att verkligen se till att hjälpa människor på ett effektivt sätt 

tidigt.

Jag tycker att utfallskontraktet i Norrköping har tagit oss en bit på väg. Jag är övertygad om att en del av de ungdomar som 

varit med i det här pilotarbetet har fått bättre insatser än de annars skulle fått.

Min förhoppning är att fler kommuner, regioner och aktörer i civilsamhället och näringslivet vågar låta sig ”surras vid masten” 

i gemensamma arbeten för att öka vår förmåga att förflytta oss från sena, dyra lösningar till tidiga effektiva insatser. 

En lärdom jag tar med mig är att vi borde knutit regionen tätare in i samarbetet från början. Vi skulle också kunnat göra mera 

för att öka förståelsen hos alla delar i Norrköpings kommun om att det här handlade om att göra det bättre för barn och unga.  

Om alla är med och drar åt samma håll kan olika aktörer potentiera varandras arbete. Om inte kan dålig tajming mellan olika 

insatser, onödiga diskussioner och organisatoriska hinder göra att medarbetarnas fina jobb inte blir så effektivt som det skulle 

och ungarnas chans till stöd försämras.

Jag är så tacksam att Norrköping hade modet att vara med i Sveriges första utfallskontrakt. Det är jobbigt att vara först men vi 

ska verkligen ta med oss alla lärdomar och ni har gjort det lättare för dem som kommer efter. Att ha med en privat investerare, 

Leksell Social Ventures, har gett en ytterligare dimension. Er generositet att gå med i en oprövad modell har varit värdefull. 

Som intermediär hade vi på Uppdrag Psykisk Hälsa inte klarat oss utan samarbetet med Lumell Associates.

Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa och chef för sektionen Uppdrag Psykisk Hälsa, vid avdelningen för Vård 

och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner.

Hugo Mörse – Välfärd är den moderna civilisationens framgång

Svensk välfärd är en av den moderna civilisationens verkliga framgångar. Det är ett system menat att skapa jämlikt 

grundläggande skydd och stöd för allas grundläggande behov och deltagande i samhället. En stor ambition, i stora delar 

realiserad och som överlevt under decennier. När vi idag står inför ett antal komplexa samhällsutmaningar blir det tydligt att 

välfärden måste fortsätta utvecklas och vara mottaglig för innovation – kanske i större utsträckning än någonsin förut. En 

av de kanske största utmaningarna som välfärden står inför är att säkerställa nya arbetsmetoder som ökar måluppfyllnaden 

gentemot tilltänkt målgrupp samtidigt som de reducerar behovet av resurser (det vill säga hitta effektivare sätt att maximera 

sociala utfall och resultat). 

Vi kan konstatera att genomförandet av Sveriges första sociala utfallskontrakt med Norrköpings kommun har öppnat många 

dörrar för innovation i välfärden, samt belyst hur utfallsbaserade investeringar har potential att driva systemförändring, en 

förutsättning för hållbara resultat. Ett stort värde ligger i de insikter och lärdomar som genererats under insatsens gång, och 

det är viktigt att dessa delas och reflekteras i det fortsatta byggandet av en marknad för sociala investeringar. Med avstamp i de 

observationer vi gjort under utfallskontraktet med Norrköpings kommun kan vi konstatera att utfallsbaserade investeringar i 

välfärden har unik potential att:  

• Generera såväl kortsiktiga som långsiktiga besparingar för de offentliga finanserna,

• Minska risken och stärka hållbarheten i spridning av innovation,

• Överbrygga utmaningar med samverkan och organisering i projektform samt,

• Skapa ett tvärsektoriellt samverkansformat där målgruppens utfall alltid är i fokus.
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Utfallskontraktet i Norrköping är en innovation som inte hade varit möjlig utan det pragmatiska ledarskap som Norrköpings 

kommun och andra involverade parter visat. Tillsammans har samtliga parter visat på enorm vilja, kreativitet och 

lösningsfokus i ambitionen att driva innovation inom den offentliga förvaltningen. 

Som investerare är vår övertygelse att utfallsbaserade sociala investeringar utgör en viktig del av nyckeln för att säkra 

framtidens välfärd. Att möjliggöra tidiga insatser med mätbara sociala resultat och kostnadsbesparingar för samhället genom 

tvärsektoriell samverkan utgör en win-win. Särskilt noterar vi att denna modell slår hål på myten att det inte går att få bättre 

resultat tillsammans med lägre kostnader i välfärden, för både beställare och finansiär. 

Inför utmaningen att skapa, stödja och integrera innovation i den svenska välfärdsmodellen är vi på Leksell Social Ventures 

otroligt nöjda med att tillsammans med andra parter lyckats genomföra det första sociala utfallskontraktet i Sverige. 

Utfallskontraktet i Norrköping är och förblir en fundamental byggsten i vårt gemensamma arbete att fortsätta bygga ett 

samhälle där vi säkrar och maximerar socialt utfall och resultat. 

Detta för att vi, tillsammans med andra, skall kunna fortsätta arbetet med att innovera välfärdssamhället. 

Det är vår starka förhoppning att andra aktörer (offentliga, politiska samt privata) kan dra lärdom och bli inspirerade av 

genomförandet av sveriges första social utfallskontrakt – och tillsammans med oss fortsätta resan mot ett välfärdssamhälle 

som i större utsträckning levererar det utfall som dessa medborgare förtjänar.

Hugo Mörse - VD Leksell Social Ventures

Pontus Andersson, Josefin Klingvall och Jonas Lundberg – Sociala utfallskontrakt 
kan vara ett stöd för utvecklingsarbete

”Den ljusnande framtid är svår” var namnet på seminariet i Almedalen 2015 när planerna på Sveriges första sociala 

utfallskontrakt presenterades. Med rubriken avsågs att många barn och unga har en utmanande väg för att nå en ljus framtid 

och att utvecklingen av nya modeller för att stödja dessa barn innebär ett hårt arbete. Båda saker har besannats under de 

senaste fem årens samarbete mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures. 

Vi har haft förmånen att få bidra som intermediär i samarbetet, vilket lärt oss mycket om bland annat betydelsen av att 

kunna surra aktörer med skilda intressen, kultur och tidsperspektiv vid samma mast för att säkerställa ett långsiktigt 

utvecklingsarbete. En annan central framgångsfaktor har varit att skapa en gemensam målbild som både privata och 

offentliga aktörer kan arbeta emot. 

Som intermediär har vi också kunnat observera utmaningar med att bedriva utvecklingsarbete med stöd av sociala 

utfallskontrakt. Bland dessa ingår att det är resurskrävande att hitta rätt i uppföljningsmodeller som ska kunna användas 

i kontrakt, att det finns begränsningar i vilka områden där utfallskontrakt är lämpliga att använda och hur bredden på 

förankring som behövs i kommuner som vill engagera sig i denna typ av långsiktigt åtagande kan säkras.

Vi är stolta över att utfallskontraktet bidragit till positiva sociala utfall och bättre skolresultat för flertalet barn som fått 

stöd genom den nya modellen. Till detta tillkommer att sociala utfallskontrakt börjat få spridning och kan fungera som en 

inspiration för nya sätt att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete.

Pontus Andersson, Josefin Klingvall och Jonas Lundberg, Lumell Associates
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Petra Blom – En spännande resa med många lärorika erfarenheter

”Jag har dålig koll på var jag har varit placerad….ibland undrade jag om jag var norr om Norrköping  
eller söder, jag vet inte….vad det gäller min skolgång… har dålig koll på det med och betyg det har jag 
nog inga…”

Citatet ovan är från en av ungdomarna i projektet, han försökte återberätta sin historik vad det gällde hans flertaliga 

placeringar sedan han var liten. Hans upplevelse likt många andras var att de inte hade kontroll över sin livssituation utan att 

många beslut togs utan att göra dem delaktiga. 

Det var viktigt för oss i teamet att informera och göra barnen och ungdomarna delaktiga i beslut som rörde dem. Vissa beslut 

kan inte barnet eller ungdomen påverka, men i frågor som handlade om innehållet i deras vård, skolgång, fritidsaktiviteter, 

sommarjobb, framtidsdrömmar, relationer med familj och vänner var det viktigt att påvisa att i dessa frågor ska barnet och 

ungdomen vara delaktiga för att få till en förändring i sitt eget liv. 

Inför projektstart kom vi fram till att om vi ska kartlägga barn och ungdomar så var det av stor vikt att det skulle leda till att 

barnet och ungdomen kände att det var en viktig del även för dem. Det vi enades om var att ta fram fem sociala utfallsmått 

som skulle mätas inför, under och efter placeringstiden. De vi mätte under projekttiden var deras känsla av delaktighet, egen 

måluppfyllelse, psykisk hälsa, risk/missbruk och familjeförmåga. 

En annan viktig del var att sätta in rätt insatser för familjen under tiden barnet eller ungdomen var i placering. Barnen och 

ungdomarna kunde berätta att under tiden som de var i placering skedde det en förändring för dem, men när de kom hem 

var det precis likadant i familjen som när de blev placerade.  Som team hade vi även här möjligheten att under en längre tid få 

komma in i familjen och se vilka behov och vilket stöd som både föräldrarna och syskon behövde. 

En av våra framgångsfaktorer i projektet tror jag handlade om våra möjligheter att besöka våra ungdomar med täta intervaller 

och på så sätt bygga upp en tillit mellan teamet och barnet eller ungdomen. Jag glömmer aldrig när en av våra teamarbetare 

hade besökt en av våra ungdomar som ställde den undrande frågan om hur det kom sig att han fick så mycket tid, stöd och fika 

av oss i teamet som han tidigare inte var riktigt van vid, vad svarar man på det? Men jag vet vilka som möjliggjorde det, så ett 

stort tack till Larry Leksell och Lars Stjernkist som vågade.

För er som funderar på att göra något liknande vill jag bara säga ta chansen, det har varit en spännande resa med många 

lärorika erfarenheter.  

Petra Blom - projektledare för insatsen Team Nystart



23

Hur har arbetet i Norrköping påverkat 
utvecklingen av sociala investeringar i Sverige?

I mars 2021 kan konstateras att det inte genomförts någon större mängd sociala utfallskontrakt i Sverige eller skett någon 

uppskalning av den aktuella insats- och uppföljningsmodellen som prövats i Norrköping. Det kan därför verka som att 

påverkan varit ytterst begränsad på utvecklingen av sociala investeringar i Sverige. En närmare granskning visar dock på 

några konkreta konsekvenser som kan härledas helt eller delvis till att Norrköping valde att gå i spetsen i utforskandet av nya 

modeller för sociala investeringar.

Generella lärdomar kring sociala utfallskontrakt

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping ska sannolikt inte ses som normerande i sin exakta utformning, det är rimligt att 

tänka sig flera olika vägar vad gäller målgrupper, finansieringslösningar och typer av utförande för kommande satsningar. 

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

Nedan följer en summering av några sådana lärdomar. 

•    En viktig princip är att målgruppens behov och önskade utfall ska stå i fokus snarare än modellen för samarbete och 

finansiering. 

•    Ett gediget förstudiearbete som både tar tillvara information från data och verksamhetssystem, tillgänglig forskning 

och praktiska erfarenheter är nödvändigt. 

•    En analys av vilka andra aktörers insatser som kan påverka resultatet behöver göras och de vars verksamheter är 

centrala för utfallet bör knytas till kontraktet eller på annat sätt aktivt involveras.

•    Behovet av förankring hos berörda parter kan knappast underskattas och förankringen behöver underhållas 

kontinuerligt. 

•    Arbetet bygger på väldefinierade utfall och tydliga förväntningar men också på förtroende mellan parterna. God 

transparens i såväl förutsättningar, de antaganden som föreslagna insatser bygger på liksom kring vad som händer när 

antagandena prövas i verkligheten är därför av största vikt. 

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

•    Det finns stort behov av implementeringsstöd vilket berör såväl insatsernas genomförande, former för uppföljning 

som projektägarens beredskap att stödja och att ta tillvara effekterna av projektet.

•    Det är viktigt att finna rätt forum för såväl operativ samordning som strategiska avvägningar och beslut. Det insatsråd 

som prövats i Norrköping har kombinerat strategiska frågor med en relativt detaljerad nivå av uppföljning. Det har 

haft vissa fördelar men det kan vara värt att pröva andra vägar för mer direkt feedback mellan det dagliga arbetet och 

projektuppföljning och styrning.
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Verktyg för analys och uppföljning av sociala insatser

Den mest omedelbara konsekvensen av arbetet i Norrköping var att potentialen i att arbeta med så kallad dynamisk 

uppföljning tydliggjordes. I detta fall för att nå en fördjupad förståelse av hur situationen ser ut för barn och unga som 

får insatser från socialtjänsten och särskilt i form av placering i familjehem, HVB- eller SiS-institution. Det fanns flera 

föreställningar hos verksamheten som delvis fick korrigeras utifrån utvecklad analys, och insikterna från underlaget var 

avgörande för utformningen av insatserna liksom uppföljningsmodellen i det sociala utfallskontraktet. I korthet innebär 

dynamisk uppföljning att följa individer och grupper över tid och att försöka följa samtliga relevanta händelser (såsom beslut 

och insatser) snarare än att titta på data vid en enskild tidpunkt eller händelse. Det senare är dock det vanligaste i befintliga 

uppföljningssystem, även i det som ofta kallas systematisk uppföljning. Uppdrag Psykisk Hälsa utformade en guide för 

dynamisk uppföljning utifrån lärdomarna i Norrköping och motsvarande uppföljning har genomförts i Malmö, Sundsvall och 

Örebro.

Juridiska utmaningar och möjligheter

Som tidigare nämnts fanns en ambition att även följa skolresultat för placerade barn och unga för att upprätta en historisk 

referens att jämföra projektet med. Detta hade stärkt insikterna från den dynamiska uppföljningen. Då rättsläget var osäkert 

genomfördes en oberoende juridisk utredning, bekostad av SKR. Slutsatsen var att nuvarande socialtjänstlag förvisso är 

otydlig men att den väg för samanalys som föreslogs inom projektet var att betrakta som tillåten. Ett viktigt argument var 

att skolresultat är ett centralt utfall också för socialtjänsten och att det kan anses omöjligt att följa upp verksamheten med 

kvalitet utan att veta hur utvecklingen ser ut för de barn och unga som får insatser från socialtjänsten. Norrköpings juridiska 

expertis lät sig dock inte övertygas och det är fortfarande, såvitt känt, ingen kommun som har varit beredd att testa det 

legala utrymmet för verksamhetsuppföljning över verksamhetsgränser för stärkt kvalitet i socialtjänsten. Ett problem som 

konstaterades är att Integritetsskyddsmyndighetens (dåvarande Datainspektionen) beslut, när de slagit ner på tidigare fall, 

inte överklagas av kommuner och regioner vilket innebär att det inte sker någon utveckling av prejudikat.

Norrköpingsexemplet belyser att det ur etisk synvinkel framstår som tveksamt med en ordning som enbart ger 

forskningsprojekt (med godkänd etikansökan) möjlighet att genomföra analyser som kan få stor betydelse för exempelvis 

socialtjänstens utveckling. Det handlar om några av de mest inträngande insatserna i människors liv som samhället utför (att 

placera barn) och dessutom samlas en mängd data in utan att fullt ut kunna användas för att utveckla kvaliteten i insatserna. 

Arbetet i Norrköping understryker att kommunernas förmåga till relevant analys och uppföljning bör stärkas samtidigt som 

data- och integritetsskydd garanteras.

Socialt utfallskontrakt för bättre arbetsmiljö i Botkyrka och Örnsköldsvik

Under 2017 fick Uppdrag Psykisk Hälsa i uppdrag att fokusera på psykisk hälsa kopplad till arbetsplatser. Efter en initial 

analys konstaterades att det fanns potential i kommuner och regioner att fokusera mer på förebyggande och tidig upptäckt 

av risk för ohälsa utöver det starka rehabiliteringsfokus som drivits för redan sjukskriven personal. Inspirerade av arbetet i 

Norrköping bjöds kommuner och regioner in att få stöd i att analysera sin sjukfrånvaro, både kort- och lång och att skapa en 

bättre bild av mönster hos personal och arbetsplatser samt befintliga insatser.

Dynamisk analys av sjukfrånvaro kompletterat med omfattande intervjuarbete fastställde behovsbilden i sju kommuner 

och dessutom gjordes en litteraturstudie för att sammanfatta den vetenskapliga evidensen på området. Slutsatsen blev att 

det fanns goda skäl att allokera mer resurser i att förebygga korttidssjukfrånvaro och att arbeta med tidig upptäckt av både 

individer som riskerar upprepad sjukfrånvaro och arbetsplatser i risk för att driva ohälsa på arbetsplatsen.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/forskningsoversikt-om-sjukfranvaro-och-atergang-i-arbete/
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Ett samarbete inleddes med European Investment Advisory Platform vid Europeiska Investeringsbanken (EIB) och 

Kommuninvest för att undersöka möjligheten att skapa en finansieringsform för en större volym och där institutionella 

investerare kunde delta. Bakgrunden till detta var bland annat insikten från Norrköping att det krävdes mycket arbete 

för att åstadkomma en social investering om 10 miljoner kronor och att det finns ett behov av att hitta vägar för att sprida 

kostnaderna över en större volym och fler deltagande organisationer. Området att minska korttidssjukfrånvaro bedömdes 

vara ett lämpligt case då det berör en stor målgrupp (kommuner och regioner har över 1 miljon anställda) samtidigt som 

befintliga investeringar i företagshälsovård av förebyggande karaktär var små medan kostnaderna för sjukfrånvaro är stora 

för arbetsgivarna även om staten finansierar en stor del via socialförsäkringssystemet. Ett koncept som kombinerade ett lån 

för infrastruktur (90%) med ett socialt utfallskontrakt (10%) utvecklades konceptuellt i samarbetet, instrumentet kallades 

Sustainability Bond with Impact Linked Return.

Av olika skäl, som får utvecklas i utvärderingen av det aktuella projektet, fanns inte tillräckligt intresse från deltagande 

kommuner att använda ett sådant finansiellt instrument och resultatet blev istället en ny variant av socialt utfallskontrakt i 

Botkyrka och Örnsköldsvik. I detta investerar kommunerna egna medel i satsningen som innebär att det sammanlagt satsas 

ca 40 miljoner kronor över tre år. Halva insatsen utförs externt och är upphandlad med en utfallsbaserad ersättningsmodell, 

vilket i praktiken innebär att de leverantörer som ingår, Previa och Aino Health, är medinvesterare i insatsen.

Även om det inte blev så många deltagande organisationer som avsett så har ambitionen att generera lärande mellan 

organisationer realiserats och modellutveckling baserat på arbetet i Norrköping förverkligats. Det sociala utfallskontraktet i 

Botkyrka och Örnsköldsvik avslutas i slutet av 2021 och resultaten publiceras därefter.

Nationellt kompetenscenter för utfallsfokuserad välfärdsinnovation

Som konstaterats är det utmanande för enskilda kommuner att på egen hand driva utveckling av analys och uppföljning samt 

innovation kring tvärsektoriell finansiering och genomförande av insatser. Utan incitament från staten blir det också svårt att 

ta ett samhällsekonomiskt perspektiv i vilka insatser som prioriteras, kommunalekonomiska avvägningar blir styrande.

Erfarenheter från andra länder talar för att det behövs en nationell strategi med tillhörande stöd och finansiering. Exempel 

finns bland annat från Danmark, Finland och Storbritannien. Det är mot denna bakgrund som det RISE har engagerat 

sig i området och tagit initiativ till att etablera Social & Health Impact Center (SHIC). SHIC ska vara ett nationellt 

kompetenscenter som stödjer kommuner, regioner och myndigheter att driva innovationsarbete för proaktiva och preventiva 

välfärdslösningar. Sociala utfallskontrakt är en möjlig modell för att åstadkomma detta. Med SHIC finns en plattform som 

kan koppla forskningsbaserat implementeringsstöd, utveckling av kvalitetssäkrade mått för att mäta hälsa och välfärd på både 

individ- och organisationsnivå samt en förstärkt dialog med nationella aktörer kring att skapa förutsättningar för den typ av 

tvärsektoriellt utfallsfokuserat arbete som sociala investeringar siktar på. SHIC har också täta utbyten med liknande aktörer i 

Norden och övriga världen och kan därmed bidra till ökat lärande mellan organisationer och länder.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping är inte enda anledningen till bildandet av SHIC men en starkt bidragande orsak till 

att RISE identifierat potentialen i sociala investeringar som en del av svensk innovationsinfrastruktur.

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting
https://socialimpactcenter.se
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Praktiskt stöd till samverkan och gemensam kunskapsbas

Det är svårt för den enskilde medarbetaren eller chefen som står i den dagliga strömmen av akuta ärenden som måsta 

åtgärdas att samtidigt prioritera tidiga insatser. Många vill lyfta blicken och satsa på utvecklingsarbete. Det finns ett stort sug 

efter förändring och nya arbetssätt. Den som valt att arbeta i socialtjänst eller hälso- och sjukvård har gjort det för att man 

vill hjälpa människor. Våra välfärdstjänster är pressade just nu och behoven bland barn och unga är stora. Samarbete och 

samverkan krävs, såväl kring den enskilda individen som kring utvecklingsarbete. 

Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR bedriver inom ramen för överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention  (mellan staten och SKR) ett arbete som syftar till att stödja, samordna och vidareutveckla initiativ som 

pågår i kommuner och regioner. Synkronisering av insatserna i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård krävs för att vara 

resurseffektiva när det gäller barn och unga. En kraftsamling för psykisk hälsa innebär att vi förändrar samhället, rustar 

individerna och ser till att vi ger hållbara stöd till dem som behöver. Samarbetet med SHIC kring sociala investeringar är ett 

exempel på hur SKR och RISE tillsammans med civilsamhället med olika pusselbitar kan skapa förutsättningar för innovativa 

lösningar.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa.28676.html
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Efter närmare fem år med det sociala utfallskontraktet i Norrköping kan 
konstateras att projektet medfört flera olika typer av resultat och lärdomar. 
Det mest centrala är att målgruppen har fått insatser av högre kvalitet och att 
de nya arbetssätt som utvecklats åtminstone till del fortlever i Norrköping.

I övrigt har arbetet gett viktiga insikter kring hur sociala investeringar 
kan bedrivas för att bidra till välfärdsutveckling men också kring vad som 
är utmanande och vad kommuner och regioner samt aktörer som stödjer 
dessa behöver ta i beaktande för att ett socialt investeringsprojekt ska få 
fäste i en organisation och kunna spridas. Det kvarstår mycket arbete för 
att få till effektivare implementering av kunskapsbaserade arbetssätt och 
för att etablera en kultur av kontinuerlig uppföljning och lärande för att 
kvalitetssäkra och utveckla verksamhet. För det tvärsektoriella arbetet, som 
tycks bli allt mer centralt för en effektiv och jämlik välfärd, krävs en än större 
förflyttning. 

Många av de utmaningar som vi står inför just nu i Sverige måste mötas med 
mer proaktiva och tidiga insatser. Vi som står bakom denna rapport kommer 
att fortsätta arbeta för mer preventiva och tidiga insatser, väl medvetna om 
vilket hårt arbete som krävs. Vi hoppas att det sociala utfallskontraktet i 
Norrköping inspirerar fler att systematiskt pröva nya vägar för att på riktigt 
arbeta med sociala investeringar som gör skillnad.

Slutsats
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Bilaga 1 - Förändrade skolprestationer, poängsystem

Beräkning av förändrade skolprestationer görs i två steg. I det första steget görs beräkning för varje enskild individ, där 

individens skolprestation före insats jämförs med individens skolprestation efter insats. Jämförelsen på individnivå görs 

utifrån ett poängssystem som mäter skolprestation utifrån fördefinierade kriterier. Tidsperioden för jämförelse är från start 

av insats (första mättillfället) till ett år efter avslutad insats (andra mättillfället, benämns nedan skoluppföljningsperiod). En 

individ som förbättrar sin skolprestation under individens skoluppföljningsperiod räknas som ett, två eller tre pluspoäng (+1, 

+2, +3) och en individ som försämrar sina skolprestationer räknas som ett, två eller tre minuspoäng (-1, -2, -3). 

I det andra steget summeras poängen för alla individer till en total summa. För att skolprestationerna ska anses förbättrade 

måste den totala summan vara ett positivt värde (>0). 

Klassificering av skolprestationer i poängsystemet 

Poängsystemet beaktar både betygsförändring över tid samt huruvida individen går vidare till och aktivt går på gymnasiet. 

Poängsystemet bygger på gruppklassificering (inte meritpoäng). 

Det finns fyra olika sätt att klassificera skolprestationerna; vilket sätt som används baseras på vilken skolform individen går på: 

1.    En elev som går på grundskolan vid båda mättillfällen och som vid start av insats ännu inte mottagit sina första betyg 

2.    En elev som går på grundskolan vid båda mättillfällen och som vid start av insats mottagit sina första betyg 

3.    En elev som går på grundskolan vid första mättillfället och som inte längre går på grundskolan vid andra mättillfället 

4.    En elev som inte går på grundskolan/går på gymnasiet vid båda mättillfällena 

Notera att en mycket liten andel av inkluderade individer förväntas klassificeras enligt punkt 1 ovan. 

Detaljerad beskrivning av poängsystem per typ av klassificering:

1. En elev som går på grundskolan vid båda mättillfällen och som vid start av insats ännu inte mottagit sina första betyg 

För dessa elever görs en utvärdering av förändring utifrån de inxstrument som insatsteamet använder sig av för att bedöma 

individens skolrelaterade förmågor. Utvärderingen görs resultat från test gjorda vid insatsens start respektive slut för 

respektive individ. 

Poäng ges enligt följande: 

•    Anses den övergripande utvecklingen i förmåga vara positiv ges +1 poäng 

•    Anses den övergripande utvecklingen i förmåga vara negativ ges -1 poäng 

•    Anses den övergripande utvecklingen i förmåga vara oförändrad ges 0 poäng 

Instrument och bedömningsmetod ska godkännas av Finansiär innan utvärdering genomförs. 
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2. En elev som går på grundskolan vid båda mättillfällen och som vid start av insats mottagit sina första betyg 

Grupptillhörighet tilldelas enligt nedan klassificering, baserat på senast tillgängliga betyg vid start av insats respektive vid ett 

(1) år efter avslutad insats. 

•    Klart underkänd: eleven är underkänd (F) i fler än ett kärnämne och/eller är underkänd (F) i sex eller fler andra ämnen 

•    Underkänd: eleven är underkänd (F) i ett kärnämne och/eller underkänd (F) i mer än två till fem andra ämnen 

•    Godkänd: eleven är godkänd (E eller högre) i alla kärnämnen och är underkänd (F) i högst två andra ämnen 

•    Bra: eleven är godkänd (E eller högre) i alla kärnämnen, underkänd (F) i högst ett ämne och har betyg högre än 

godkänd (D eller högre) i minst fem ämnen. 

Kärnämnen är svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska och matematik. 

Poäng ges enligt följande: 

•    Oförändrad grupptillhörighet mellan de båda mättillfällena ger 0 poäng

•    Avancemang/nedflyttning en nivå ger +1/-1 poäng 

•    Avancemang/nedflyttning två nivåer ger +2/-2 poäng 

•    Avancemang/nedflyttning tre nivåer ger +3/-3 poäng 

3. En elev som går på grundskolan vid första mättillfället och som inte längre går på grundskolan vid andra mättillfället 

Poäng ges enligt följande: 

•    Att eleven är aktivt inskriven vid nationellt program på gymnasiet ger +2 poäng 

•    Att eleven är aktivt inskriven vid introduktionsprogram på gymnasiet ger +1 poäng 

•    Att eleven avstår från att börja gymnasiet ger 0 poäng 

•    Att eleven påbörjat men sedan har hoppat av gymnasiet ger -1 poäng 

•    Att eleven har påbörjat gymnasiet men ej är aktivt inskriven ger -1 poäng 

4. En elev som inte går på grundskolan/inskriven på gymnasiet vid båda mättillfällena Grupptillhörighet tilldelas enligt nedan 

klassificering, baserat på status vid start av insats respektive vid ett (1) år efter avslutad insats: 

•    Ej aktivt inskriven: eleven går inte i grundskola eller är inskriven på gymnasiet, men är ej aktivt inskriven 

•    Aktivt inskriven vid introduktionsprogram på gymnasiet eller vuxenutbildning (Komvux, folkhögskola, etc.) 

•    Aktivt inskriven vid reducerat nationellt program på gymnasiet 

•    Aktivt inskriven vid nationellt program på gymnasiet 
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Poäng ges enligt följande: 

•    Oförändrad grupptillhörighet mellan de båda mättillfällena 

o    Tillhörighet i Ej aktivt inskriven eller Aktivt inskriven vid introduktionsprogram på gymnasiet eller 
vuxenutbildning ger 0 poäng

o    Tillhörighet i Aktivt inskriven vid reducerat nationellt program på gymnasiet eller Aktivt inskriven vid 
nationellt program på gymnasiet ger +1 poäng

•    Avancemang/nedflyttning en nivå ger +1/-1 poäng 

•    Avancemang/nedflyttning två nivåer ger +2/-2 poäng 

•    Avancemang/nedflyttning tre nivåer ger +3/-3 poäng 

Att vara aktivt inskriven innebär att eleven är inskriven vid ett skolprogram och har en närvaro på minst 80 % de senaste 

tre månaderna. För individer med reducerat schema är närvarokravet 80 % utifrån planlagd tid. Elever som enbart har 

hemmabaserad skola saknar tillförlitlig närvarostatistik exkluderas från beräkningen. 

Individer i grupp 3 och 4 som på grund av platsbrist ej bereds plats på ändamålsenligt gymnasialt utbildningsprogram och av 

den anledningen tilldelas minuspoäng exkluderas från beräkningen. 
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