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Guidens syfte och användningsområden 

Denna guides övergripande syfte är att bidra till en samhällsutveckling som är socialt hållbar. 
Social hållbarhet handlar för oss om hur välfärdssamhället kan bidra till en god och jämlik folk-
hälsa och ger människor likvärdiga livschanser. 

Runt om i Sveriges kommuner, landsting och regioner pågår en hel rad utvecklingsarbeten som 
handlar om att få en ökad kvalité och effektivitet i den offentliga sektorn. Här är förhoppningen 
att guiden kan vara en pusselbit. Det hela syftar till att utveckla arbetssätt och organisationer 
som premierar tidiga insatser och att få till samordnade och synkroniserade insatser för att 
påverka utanförskap. De senaste åren har också ett flertal skrifter publicerats inom området 
sociala investeringsperspektiv, såväl från forskningshåll som från privata och offentliga aktörer. 
Man försöker i dessa beskriva och problematisera kring den utveckling vi ser i Sverige när det 
gäller sociala investeringar. Det finns numera en hel rad av kunskapsunderlag för den som vill 
ha stöd i sitt arbete med sociala investeringsperspektiv.  

Just denna guide syftar till att fylla en funktion för den som står i början på ett utvecklingsarbete 
kopplat till sociala investeringar. I guiden beskriver vi två processer:

Datainsamlingsprocessen som handlar om att få en bättre bild över behov, insatser och kostnader 
kring en viss målgrupp. Resultatet kan användas inom flera områden;

•  som underlag för att utveckla det förebyggande arbetet
•  som underlag för att utveckla samverkan 
•  som underlag för att utforma ett projekt/insatser för att påverka en målgrupps situation 
•  för att stoppa in nya data och kostnader i den socioekonomiska kalkylmodellen och 

därmed möjliggöra för socioekonomiska beräkningar och analyser.

Som läsare får du stöd i att göra en kartläggning över en målgrupps behov, insatser och kostnader. 
De olika stegen i denna datainsamlingsprocess illustreras nedan. 
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Utvecklingsprocessen handlar om hur det kan gå till att bedriva ett utvecklingsarbete 
utifrån ett socialt investeringsperspektiv. Utgångspunkt för arbetet kan vara resultaten från 
datainsamlingsprocessen eller kanske ett uppdrag som handlar om att utveckla arbetet med 
sociala investeringsperspektiv. Stegen i denna process visas nedan.
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Många av Sveriges just nu största utmaningar går att sammanfatta i ett ord - utanförskap. Bakom 
begreppet döljer sig ett omfattande resursslöseri, både i form av skattemedel och människoliv. 
Utanförskap innebär ett nästan ofattbart lidande i det på ytan så välmående Sverige och även 
en reell samhällskostnad. Och det många gånger i onödan. För det lösningar - om vi agerar 
förebyggande.

Den här guiden är ett led i ett arbete som vi påbörjade för mer än tio år sedan. Då började vi inom 
stiftelsen Skandia Idéer för livet att samarbeta med kommunerna Leksand och Söderköping 
för att underlätta det förebyggande arbetet och fånga upp barn och unga som befann sig i en 
riskzon till utanförskap. Vi såg kraften i det förebyggande arbetet och vilken skillnad det gjorde 
för de enskilda individer som fångades upp innan skadan inte längre gick att reparera.

Denna insikt gjorde frustrationen desto större då vi gång på gång såg att viktiga och riktiga 
satsningar på barn och unga inte genomfördes. ”Vi har inte råd” är ett vanligt argument som 
används. Skolkuratorer, extralärare och Barn och Ungdomspsykiatrin ses som en kostnadspost. 
Möjlig att skära i för att på kort sikt hantera sin budget.

Det lät märkligt i våra öron. Som försäkringsbolag har vi lärt oss vikten av tidiga insatser och 
att tänka långsiktigt. När vi försäkrar någons hälsa så har vi en stark drivkraft i att denne håller 
sig frisk. Genom att fånga upp de tidiga signalerna om ohälsa kan vi satsa på sjukgymnastik, 
psykologer eller vad som kan behövas för att individen ska slippa allvarliga sjukdomar eller 
skador. För om det går så långt blir det plågsamt för individen och dyrt för både samhället och 
försäkringsbolag.

Under de år vi har arbetat med socioekonomi tillsammans med nationalekonomerna Ingvar 
Nilsson och Anders Wadeskog har mycket hänt och vissa frågor har fått svar. Vi har tagit fram 
ett antal rapporter och konkreta beräkningsverktyg som kommuner kan använda. Detta arbete 
har bidragit till att fler ser att tidiga insatser många gånger är mer lönsamma än att låta ett 
påbörjat utanförskap eskalera. Till dags dato har vi tillsammans utbildat mer än en tredjedel 
av landets kommuner och som resulterat i att allt fler nu tar nästa steg och säkrar en långsiktig 
finansiering av förebyggande insatser. Sociala investeringar är en del i den lösningen.

Utanförskapets pris är betydande, både i mänskliga och ekonomiska termer. I miljöfrågan har 
man länge sett vikten av att mäta de långsiktiga konsekvenserna av de beslut som vi fattar idag. 
Det borde vara självklart att detsamma gäller för de beslut vi fattar kring sociala insatser.

Förord av Lena Hök
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En anledning till att det inte varit så självklart kan vara sektoriseringen med många samhällsaktörer 
som ansvarar för olika delar av välfärdstjänsterna. Detta gör att människor riskerar att hamna 
mellan stolarna och inte får de samordnade insatser som de är i behov av. Ett annat problem är 
kortsiktighet i de ekonomiska budgetsystem som försvårar för långsiktiga satsningar över man-
datperioder. Den komplexitet som idag präglar de samhällsutmaningar som samhället har att 
hantera kan inte mötas av en enskild aktör utan kräver gränsöverskridande samverkan. Det är 
dags att öppna upp för nya lösningar och involvera fler i samtal om hur olika samhällsproblem 
kan mötas.

Med socioekonomiska kalkylmodeller vet vi att förebyggande insatser för barn och unga bara 
behöver ha en marginell effekt för att ändå vara lönsamma på sikt. 

Frågan är bara hur det skall gå till i praktiken. För det gäller ju att de projekt som genomförs 
också ger förväntad långsiktig effekt. Det finns behov av ännu mer empiriskt baserad kunskap 
för att våga agera fullt ut.

Vi på Stiftelse Skandia Idéer för livet har därför gett en forskargrupp i socialpediatrik vid 
Uppsala Universitet uppdraget att systematiskt kartlägga och utvärdera redan genomförda 
sociala investeringars effekt i förhållande till sin kostnad. Nästa steg, som vi redan har påbörjat, 
är att ta fram en hel katalog av evidensbaserade metodverktyg och investeringsberäkningar som 
maximerar effekten och minimerar risken för misslyckande vid sociala investeringar.

Ett antal kommuner har vågat tänka nytt och haft modet att gå utanför ramarna. De har hittat 
metoder som fungerar inom deras kommunala verksamhet och haft en vilja att skapa de politiska 
förutsättningarna. Initiativet med socioekonomi är vårt sätt att bidra till ett mer långsiktigt 
och socialt hållbart samhälle. Både det regionala nätverket Soltakh bestående av kommuner på 
Västkusten och Sörmland har legat i framkant för detta arbete. 

Mellan 2012-2015 har Folkhälsocentrum i Landstinget i Sörmland genomfört ett regionalt 
utvecklingsarbete om sociala investeringar. Ansvariga för arbetet har Åsa Ranung och Monica 
Pärus varit. Det har varit en del av Landstingets satsning inom området social hållbarhet som 
handlar om att sörmlänningarna ska ha likvärdiga förutsättningar att utveckla en god hälsa och 
få mer jämlika välfärdstjänster. 

Skandia gav i uppdrag att ta fram den guide du håller i din hand åt två praktiker som arbetat 
länge med förändrings- och utvecklingsarbete i offentlig sektor och drivit det regionala arbetet i 
Sörmland. Vi såg värdet av att människor som har erfarenhet också är med och bidrar med nya 
insikter och verktyg. Under åren har de arbetat med utsatta ungdomar, arbetsmarknadsfrågor, 
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folkhälsa, mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling

Åsa Ranung har tidigare arbetat som folkhälsochef i Sörmland och varit projektledare för 
Landstinget Sörmlands arbete med sociala investeringar under 2011-2015 för kommuner 
och landsting i Sörmland. Monica Pärus har bland annat arbetat som folkhälsoplanerare och 
har liksom Åsa de senaste åren arbetat med socialt investeringsarbete i Sörmland. Hon har 
också erfarenheter från att ha arbetat med folkhälsoenkäten Liv & Hälsa ung, en barn- och 
ungdomsenkät om hälsa, livsstil, hem, skola och fritid.

Monica och Åsa är idag verksamma i det egna företaget Aktiv Samhällsutveckling och när 
de fick uppdraget att skriva guiden så var deras erfarenheter av offentlig sektor och sociala 
investeringar en viktig komponent. Likväl som det finns behov av mer kunskap och forskning 
inom området så tror jag också att det kan finnas behov av stöd i vardagsarbetet och här kan 
guiden fylla en funktion.  

Sörmlandsinitiativet ”Att investera i framtiden” innehöll olika utbildningsdelar som skulle ge 
ökad kunskap och beredskap för att kunna använda socioekonomiska verktyg och analyser i 
kommun och landsting.  Hela arbetet har handlat om att få kvalitet, effektivitet och långsiktighet 
i våra offentliga verksamheter. Utbildningsdelen har  riktats till såväl tjänstemän  som politiker 
och verksamhetsföreträdare. Centralt var också att både landsting och kommun deltog samti-
digt.

Mycket av Skandia Idéer för livets arbete handlar om att utveckla metoder som motverkar 
utanförskap. Att vi som samhälle inte lyckas bättre tror vi i stor utsträckning beror på ett 
strukturfel – nämligen bristen på förebyggande insatser. Det gäller att mobilisera de resurser 
som krävs för preventivt arbete. Ett första steg på vägen dit är att räkna på utanförskapets pris 
och även de sociala investeringarnas långsiktiga värde. 

Genom samhällsekonomiska kalkyler kan man visa på att utanförskapet inte bara medför en 
social, utan också en ekonomisk, kostnad för samhället. Utifrån samma beräkningar kan man 
också värdera fördelarna med olika satsningar som lyckas förebygga utanförskapet. Under 
senare år har vi medvetet satsat på att uppmuntra kommuner att beräkna kostnaden för olika 
former av utanförskap, och samtidigt värdera fördelarna med olika satsningar som kan förebygga 
utanförskapet. Det handlar om att översätta sociala problem och tillstånd i ekonomiska termer 
för att säkra rätt beslutsunderlag till effektiva sociala insatser. Det behövs verktyg för att få en 
bild över behov, insatser och kostnader för en målgrupp. 
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Idén till denna guide växte fram utifrån att flera av de som arbetar med socioekonomiska analyser 
uttryckt behov av att uppdatera den socioekonomiska kalkylmodellen med nya målgrupper och 
kostnader. Behovet handlar om att få stöd i hur en sådan process kan gå till och här hoppas vi 
att guiden kan vara ett stöd. Parallellt med behovet av att få fram kostnader kring målgrupper i 
utanförskap finns också en insikt om behovet av att också utveckla det förebyggande arbetet för 
att försöka påverka orsakerna till utanförskap. Här hoppas vi att guiden kan vara ett stöd för den 
som vill påbörja ett utvecklingsarbete utifrån ett socialt investeringsperspektiv.

Jag vill göra väldigt klart att det är ytterst svårt, om inte totalt omöjligt, att räkna på mänskliga 
värden, såsom glädje, livskvalitet, lidande och sorg. Däremot vet vi att sociala insatser som en 
resursperson för en liten kille som har ADHD, eller psykolog till en person som har stressymptom, 
i högsta grad har en prislapp. En prislapp som måste finna sin plats i exempelvis kommunens, 
landstingens och regionernas budget. 

Lena Hök
Chef Idéer för livet och hållberhetschef Skandia
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Sverige har en offentlig sektor som i stora delar fungerar mycket bra, med välutbildad personal 
och hög grad av decentralisering. För en majoritet av befolkningen utvecklas folkhälsan gynnsamt 
och vi lever allt längre. Samtidigt finns det betydande utmaningar, skillnaderna i hälsa är stora 
mellan vissa grupper, lågutbildade förväntas leva ett flera år kortare liv och drabbas oftare av 
hjärtinfarkt, stroke, cancer, olyckor, självmord och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade.1 Vi 
ser också flera rapporter som visar på stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige. Barn i familjer 
som har ekonomiskt bistånd löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen jämfört 
med andra barn. Risken att bli inskriven på sjukhus på grund av psykisk ohälsa är nästan tre 
gånger så stor jämfört med andra barn.2 

Ojämlika livsvillkor leder till att vissa individer och grupper har en ökad risk för att hamna 
i utanförskap och för en del blir detta långvarigt eller till och med permanent. Detta kostar 
samhället stora pengar och medför ett stort mänskligt lidande. Vi ser heller inte någon tendens 
av att utanförskap eller ojämlikhet verkar minska vilket påkallar behovet av att fundera på vad 
vi kan göra annorlunda för att få till en mer socialt hållbar välfärdsutveckling, som kommer alla 
människor till del. 

De samhällsutmaningar som finns idag så som barnfattigdom, ojämlikhet i hälsa, långtids-
arbetslöshet och så vidare karaktäriseras av att de är komplexa och ingen samhällsaktör har 
ensam rådighet att lösa dem. Frågornas komplexitet gör att det svårt att dela upp problemet i 
avgränsade uppgifter som kan delas ut till förvaltningar eller myndigheter att skötas inom ramen 
för avgränsade uppdrag. Att det är olika huvudmän som ansvarar för olika välfärdstjänster bidrar 
också till att människor hamnar mellan stolarna. Det är därför angeläget att hitta nya gränsöver-
skridande lösningar med många olika typer av åtgärder och aktörer från samhällets alla sektorer.  
Här tänker vi att ett arbete med sociala investeringsperspektiv kan öppna upp för nytänkande 
och utveckling. Om rätt insatser göras tidigt kan detta innebära stora ekonomiska besparingar 
och mänskliga vinster. Det är ofta klokt att agera preventivt än reaktivt. 

1 Folkhälsan i Sverige 2014, rapport från Folkhälsomyndigheten

2 Hellre rik och frisk

Utanförskap och andra samhällsutmaningar
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Ett socioekonomiskt synsätt handlar om att agera utifrån helhetssyn, långsiktighet och att 
möjliggöra för tidiga, kunskapsbaserade och samordnade insatser. Syftet är att förhindra att 
utanförskap uppstår eller i alla fall minska dess effekter för samhället och den enskilde individen. 
Den socioekonomiska analysen är både ett synsätt och ett knippe metoder (modeller) samt 
en strukturerad databank med vars hjälp man i ekonomiska termer kan beskriva, värdera och 
analysera samhällets kostnader för olika former av utanförskap.3 En socioekonomisk analys 
utgår från ett samhällsekonomiskt synsätt med ett tydligt aktörs- och fördelningsperspektiv 
över hur kostnader fördelas mellan olika välfärdsaktörer.  

Ungefär en tredjedel av landets kommuner, några landsting och samordningsförbund har utbildat 
sig i att göra socioekonomiska beräkningar och lära sig den socioekonomiska kalkylmodellen 
som Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog utbildar i, genom Idéer för Livet. I kalkylmodellen 
har de räknat på vad grupper i utanförskap kostar samhället, på kort sikt och på lång sikt samt 
hur dessa kostnader fördelar sig mellan olika samhällsaktörer. Det handlar om att synliggöra 
värdet av förebyggande insatser och väga detta mot vad det kostar samhället med sena eller 
uteblivna insatser. Inte minst handlar det också om att synliggöra vilket det mänskliga lidandet 
blir, som en konsekvens av att man låter blir att göra en insats. Kalkylerna kan göras på flera 
olika sätt och har flera användningsområden, till exempel som en del av ett underlag inför beslut 
om en insats eller projekt.  Det kan också vara en del av en resultatanalys där vi kan jämföra:

a. en insats i förhållande till att inte göra en insats (best case v.s. worst case)
b. flera insatser med varandra (vilken insats är mest kostnads- och resultateffektiv?)
c. effekten/resultatet av en gjord insats i förhållande till kalkylen (en före- och eftermätning)

Sociala investeringsfonder är ett nytt och innovativt sätt att förhålla sig till satsningar inom 
offentlig sektor. Enligt en enkätundersökning som Sveriges kommuner och landsting gjorde 
2014 var det 62 kommuner, två landsting och två regioner som infört sociala investeringsfonder.4  
Det nya ligger dels i att synliggöra de kostnader som kan undvikas genom tidiga insatser och 
dels i att utveckla sin organisation för att skapa utrymme för långsiktighet och gränsövers- 
kridande satsningar. Vanligtvis brukar investeringsbegreppet handla om de ”hårda” investerin- 
garna i till exempel teknik, infrastruktur och byggnader. Ett socialt investeringsperspektiv 

3	 Ingvar	Nilsson	och	Anders	Wadeskog	har	drivit	på	dessa	perspektiv	i	flertal	rapporter	och	underlag.	Det	går	att	ta	del	av	deras		

	 rapporter	på	www.seab.se.

4	 Sveriges	Kommuner	och	Landsting	(2015).	”Sociala	investeringar	-	I	Sveriges	kommuner	och	landsting	–	resultat	från		 	

	 enkätstudie”.

Ett socioekonomiskt synsätt 
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handlar om en perspektivförändring och att tydliggöra att insatser för människor inte bara 
kan betraktas som en kortsiktig kostnad. Det handlar om att se kostnaden som en långsiktig 
investering i humankapitalet som kan få effekter på framtida beteenden och utgifter. 

Utifrån detta resonemang skulle man kunna säga att hela samhällets satsningar på skola, 
mödravård m.m. är att betrakta som sociala investeringar, och så kan man förstås tänka. 
Skillnaden mellan en social investering och en förebyggande insats kan sägas vara att den förra 
är tydligt avgränsad till en specifik grupp individer och att dess effekter kan och ska följas upp 
över tid, och att utfallet utvärderas, kostnadsberäknas och ställs i relation till framtida budget-
besparingar hos ett antal utpekade aktörer.5

5	 Nilsson.	I.	(2012),	“Sociala	investeringar	kring	barn	och	unga”.

Investeringstänkande kan vara ett sätt tydliggöra behovet 
av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster 
fördelas olika mellan och inom olika välfärdsaktörer. 
En god social investering innebär att göra rätt insats på rätt 
nivå vid rätt tidpunkt!
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Traditionellt sett brukar ett vanligt sätt att lösa samhällsproblem innebära att man försöker förstå 
problemet, samla information, analysera den och sedan arbeta fram en lösning. Detta fungerar i 
de fall då det handlar om så kallade tama problem. Tama problem kan till exempel vara när ett 
bostadsområde har många fler barn än förskoleplatser eller om det har uppstått orimliga hand-
läggningstider för bygglov. De har kännetecknen att de går att definiera och avgränsa. De har 
en slutpunkt och det syns när de är lösta. Lösningar och åtgärder kan utvärderas som rätt eller 
fel. De är igenkännbara och kan jämföras med andra problem som kan lösas på liknande sätt. 
Problemen tål ett viss mått av experiment, det vill säga att det kan finns olika lösningar som kan 
prövas och förkastas.6

Detta fungerar relativt bra för tama problem men för att lösa mer komplexa samhällsproblem har 
metodiken sina begränsningar. Så kallade svårlösta samhällsfrågor är av en helt annan dignitet. 
De är svåra att definiera och att avgränsa. De kan inte heller lösas av en enskild samhällsaktör. Några 
exempel är barnfattigdom, långtidsarbetslöshet eller jämställdhet. Svårlösta samhällsproblem 
kan kännas igen på att de är komplexa och ofta hänger ihop med andra svårlösta problem. Ofta 
väcker de åsiktsskillnader och det råder ofta oenighet, både om problemformulering och lös-
ningar. Dessa problem är också svåra att experimentera med. Om de hanteras felaktigt får det 
stora konsekvenser för människor, miljö och samhällsordning.7

Offentlig sektor behöver tänka nytt för att göra nytta! Det var huvudbudskapet i Innovationsrådets 
slutrapport till regeringen från sommaren 2013 där de tittat på hur man kan förstärka innovation 
i offentlig verksamhet, som ett sätt att utveckla nya arbetssätt för att lösa komplexa samhälls-
utmaningar.  Det krävs perspektivskiften, menar man, där vi behöver gå från kortsiktighet till 
långsiktighet, från att titta på delar till att se helheten, från kontroll till tillit och från ett fokus på 
myndigheter till ett fokus på brukaren och dess behov. I korthet handlar det om att vi behöver 
sätta ett ökat fokus på behov, värdeskapande för brukaren och ett ökat systemtänk som sätter 
medborgaren i centrum och inte delarna i systemet. Det handlar också om att vi behöver öka 
handlingsutrymmet för offentliga verksamheter att pröva nya tjänster och former för att bättre 
uppnå syftet med politiken. Inte minst handlar det också om att stärk offentliga verksamheters 
förmåga att bedriva innovations- och förändringsprocesser och att pröva nya instrument som 
främjar långsiktiga investeringar i svårlösta samhällsfrågor.8

6	 Innovationsrådet	2013	(SOU	2013:40)

7	 Ibid.

8	 Ibid.	

Sociala innovationer och  
medskapande processer
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Ett begrepp som seglat upp i den svenska samhällsdebatten de senaste åren är sociala innova-
tioner i offentlig sektor. Begreppet kan förklaras som ett initiativ som syftar till att förbättra det 
som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget. Det innefattar innovativa idéer och metoder 
för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Det kan till exempel handla om att ta fram 
nya produkter, processer, tjänster, samverkansformer, synsätt och metoder som resulterar i för-
bättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet. Det är värdeskapandet i form av den 
samhällsnytta som är i fokus när det gäller sociala innovationer, oavsett om det handlar om 
en produkt eller ett nytt arbetssätt. För att knyta an till det socioekonomiska perspektivet kan 
man tänka sig att sociala investeringsfonder lite grand är samma andas barn genom att de kan 
möjliggöra metodutveckling, stimulera nya samverkansformer och inte minst att de kan skapa 
förutsättningar för kreativitet och lärande.

En viktig komponent för att möjliggöra denna utveckling är innovationsfrämjande ledarskap. 
Det handlar om att utveckla ett förändringsledarskap på alla nivåer i en organisation och ha 
en beredskap för snabba förändringar både vad gäller omvärld, globalisering och ny teknik. 
Medskapande ledarskap och processer kan vara ett verktyg i olika slags innovations- och 
utvecklingsprocesser. Det handlar om processer som har förmåga att samla och involvera aktörer 
som tillsammans formulerar behov och utforskar möjliga lösningar. Men också ett samverkande 
ledarskap som utmanar och överbryggar organisatoriska och kulturella skillnader och ett system 
som skapar sammanhållna tjänster med högt värde för medborgarna (brukarna). Att i större 
utsträckning utgå från ett användarperspektiv och värdeskapande genomsyrar i stort Innovations- 
rådets skrift. Här understryks också att gränsöverskridande samverkan och samhandling är en 
förutsättning för att tackla komplexa samhällsfrågor. 

Medskapande ledarskap och processer

I en enkätundersökning9 om kommuner och landstings syn på innovationsfrågor svarar över 80 
% av de tillfrågade att de behöver fler konkreta verktyg för att ta tillvara brukares/patienters/
anhörigas och medarbetares idéer. Metoderna som används inom medskapande processer handlar 
just om att via strategiska dialoger och samtal tänka och utveckla tillsammans på ett enkelt sätt i 
en komplex kontext. Vi är ofta mer vana att tänka och agera ensamma, i våra respektive stuprör. 
Detta har sina begränsningar när problemen är gränsöverskridande och komplexa, man behöver 
helt enkelt vara flera som tittar på och definierar problemet. Ett arbetssätt baserat på dialog och 
medskapande kan öppna upp för nya lösningar. Det är ett sätt att arbeta som tar tillvara den 
fulla potentialen i en organisation eller grupp och som samtidigt har ”inbyggda” aspekter av 

9	 Sveriges	Kommuner	och	Landsting	(2014).	”Förutsättningar	för	innovation	–	Enkätundersökning	om	kommuner	och	landstings		

	 syn	på	innovationsfrågor”.
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kvalitetssäkring och implementering. Det är helt enkelt ett mycket smart sätt att ta sig an olika 
utvecklingsfrågor!

Medskapande ledarskap och processer bygger på antagandet att en ökad komplexitet i de 
problem vi står inför kräver en enkel och öppen arbetsstruktur som kan engagera många olika 
aktörer i att hitta nya lösningar för det gemensamma bästa. Det kan i praktiken betyda att det of-
fentliga behöver bredda sina metoder och design i hur vi arbetar. Beteendevetenskap och etno-
logi är exempel på discipliner som skulle kunna bidra till att utveckla tjänster i offentlig sektor. 

Som vi konstaterat tidigare präglas flera av våra samhällsproblem av en stor komplexitet där det 
är svårt för någon enskild part att få en överblick över helheten. Ingen sitter heller ensam med 
mandat eller resurser att agera. Det gör att vi behöver arbeta längs delvis nya vägar och vara 
öppna för nya lösningar för att lyckas. Konsten blir att tillsammans med många olika perspektiv 
och intressenter komma fram till ett antal olika möjliga steg och åtgärder och sedan börja 
pröva dem, lära, dokumentera och växla upp det som fungerar bra. I medskapande processer 
kan oväntade och överraskande resultat växa fram, speciellt i komplexa situationer där flera 
utmaningar måsta mötas samtidigt. 

Medskapande som utgångspunkt och tillvägagångssätt kan användas på flera olika sätt och 
nivåer i ett utvecklingsarbete för socialt investeringsperspektiv.  Det kan till exempel vara i 
fasen när problemet eller behoven ska identifieras eller för själva målformuleringsfasen. I faser 
som handlar om att öppna för nya sätt att tänka, göra eller förstå verkligen så är medskapande 
processer ett lämpligt tillvägagångssätt till exempel när insatser ska utformas för att svara mot 
behoven.  

Några grundläggande utgångspunkter för medskapande processer och arbetssätt är:
•  De erbjuder en enkel struktur som hjälper till att engagera grupper i samtal som spelar 

roll och kan leda till resultat.
•  Varje samtalsprocess måste baseras på ett verkligt behov och ha ett tydligt syfte.
•  I förhand givna förutsättningar, sammanhang och ramar måste vara tydliga.
•  De präglas av transparens och öppenhet (bl a tydliga motiv till arbetet samt hur resultaten 

av arbetet ska användas).
•  En dialog baserad på att tala med intention (när du verkligen har något att säga) och aktivt 

lyssnande (lyssna för att förstå). Det tillåter oss att utforska och upptäcka tillsammans 
snarare än att försöka övertyga varandra med egna nuvarande sanningar.

•  Kraftfulla frågor är en drivande kraft. Svar tenderar att stänga konversationer medan 
frågor håller igång och fördjupar konversationer.
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Syftet är att tänka tillsammans, det vill säga att engagera den kollektiva intelligensen för bättre 
lösningar. 

Några metoder som finns för att arbeta praktiskt med medskapande processer är:

World café – En metod för att skapa ett levande nätverk av samverkande dialoger kring frågor 
som är viktiga. 

Open Space – Vid ett open space möte skapas agendan av de som deltar vid mötet. Open space 
är ett effektivt sätt att komma så väl långt som djupt med en utvecklingsfråga på kort tid. 

Pro action café – En metod för att skapa kreativa och handlingsinriktade samtal där deltagarna 
uppmanas att ta med sig verklig projekt, idéer eller utmaningar som de behöver hjälp med. 
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Tänk på att:
I arbetet med medskapande processer kan det vara bra att ta hjälp av 
en processledare. Dels för att det ger bättre förutsättningar för ett 
bra resultat och dels för att du och din arbetsgrupp helt och fullt ska 
kunna medverka i samtalen!
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Datainsamlingsprocessen –  
Få en bild över behov, insatser  
och kostnader för en målgrupp 

Vi har nu kommit fram till Datainsamlingsprocessen.  Målet är att få en bättre bild över 
behov, insatser och kostnader för en viss målgrupp. Vi går igenom de olika momenten från 
att beskriva vilka förutsättningar som krävs för att komma igång och sedan går vi vidare till 
själva uppdragsbeskrivningen och tydliggöra motiv & mål.  Nästa steg är att påbörja själva 
datainsamlingen och dess analys som handlar om att få en bild av sin målgrupp. Därpå följer att 
göra en insatskarta som handlar om att kartlägga målgruppens möten med välfärdssystemet 
och de insatser som görs. Vi går sedan över till att titta på kostnader kopplat till målgruppen 
och tanken är då att vi därefter kan få ett färdigt resultat från processen. 
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Om metodiken i datainsamlingsprocessen – 
medskapande gränsöverskridande arbetsgrupp

Valet av metod bygger på ett antagande om styrkan med att arbeta med 
medskapande processer, som vi presenterat i tidigare avsnitt.  Det innebär 
att man behöver samla en grupp personer med olika kompetens och uppdrag 
som på något sätt arbetar med målgruppen, direkt eller indirekt.  På detta 
sätt kan man nå betydligt längre i sin datainsamling och analys än vad man 
klarar på egen hand. Det finns en stor kunskap samlad hos personer som 
arbetar i offentlig sektor men som inte alltid nyttjas fullt ut. Processen ska-
par förutsättningar för att tillvarata den samlade kompetensen genom ett 
medskapande arbetssätt. Vår erfarenhet är att detta är en framgångsrik väg 
för att få en bra bild över behov, insatser och kostnader.
 
En annan fördel som vi ser det är att när olika kunskapsfält sammanförs i 
samtal och diskussioner bidrar detta till en ökad förståelse och respekt för 
varandras yrkeskunskap och arbetsfält. En tvärprofessionell arbetsgrupp, 
med representanter från olika förvaltningar och organisationer, synliggör 
också behovet av samordnade insatser kring en målgrupp. En annan viktig 
aspekt är att om man vill utforma insatser utifrån resultaten så finns med 
stor sannolikhet mycket kunskap och tankar om förbättringsmöjligheter hos 
de som dagligen arbetar med målgruppen. 

Den metodik som vi går igenom är ingen exakt vetenskap utan bygger på 
att det görs vissa antaganden och förenklingar av verkligheten. I processen 
sammanfattas den samlade kunskapsbilden i en eller flera typfall som är en 
sorts förenkling av verkligheten. Utifrån typfallet identifieras sedan insatser 
och kostnader som möjliggör att få en samlad kostnadsbild för målgruppen. 
Denna arbetsmetodik bygger också på ett arbetssätt som använts av Ingvar 
Nilsson och Anders Wadeskog i ett flertal av deras rapporter och uppdrag 
som de genomfört. Det går att ta del av deras rapporter på www.seab.se  
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Utgångspunkten för att en sådan här process påbörjas är att det finns ett behov eller ett problem 
som identifieras, kanske kring en målgrupp som finns inom välfärdssystemet. Det handlar inte 
sällan om att få en bättre bild över behov, insatser och kostnad kring en viss målgrupp. Några av 
följande frågor kan ligga till grund för att göra datainsamlingsprocessen:

•  Finns en samlad bild över hur målgruppen mår och vad som karaktäriserar den?
•  Vilka aktörer träffar målgruppen i vårt välfärdssystem?
•  Vilka insatser görs kring målgruppen?
•  Faller målgruppen mellan stolarna i välfärdssystemet?  Var då och varför då? 
•  Hur ser samverkan ut kring målgruppen?
•  Hur kan vi arbeta tidigare i orsakskedjan för att utveckla de förebyggande insatserna 

kring målgruppen? 
•  Vad kostar denna målgrupp samhället och hur fördelas kostnaderna mellan olika aktörer?

Denna process kan även vara del av en social investeringskalkyl eller en resultatanalys för att 
kunna jämföra:

•  En insats i förhållande till att inte göra en insats (best case v.s. worst case).
•  Flera insatser med varandra (vilken insats är mest kostnads- och resultateffektiv).
•  Effekten/resultatet av en gjord insats i förhållande till kalkylen (en före- och eftermätning).

Förutsättningar/förberedelse 
för att komma igång 
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Till stöd för att kunna genomföra arbetet föreslår vi att man samlar en grupp personer med 
olika kompetens och uppdrag. Gruppens sammansättning kan gärna bestå av representanter 
från olika huvudmän och kunskapsområden. Ju större bredd, desto bättre möjligheter har vi att 
få en helhetssyn kring den målgrupp vi har i fokus. Förutom kunskap om själva sakområdet 
kan det vara en bra idé att komplettera gruppen med till exempel folkhälsovetare, statistiker, 
kvalitetsutvecklare och ekonom då delar av arbetet kommer att handla om att sammanställa 
data och ta fram kostnader för olika insatser. Några av nedanstående frågor kan vara ett stöd när 
ni formerar er grupp: 

* Vilka funktioner har god kännedom om målgruppen och möter dessa i sin vardag?
* Vilka förvaltningar möter målgruppen?
* Vilka aktörer har kunskap om målgruppen och insatser som görs, t ex. kommun 

landsting/region, försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, samordningsförbund?
* Var finns kompetens inom områdena statistik och utredning med vana att tolka 

och validera, sammanställa och analysera olika typer av data? (vanligen finns sådan 
kompetens inom såväl större kommuner som i landstinget).

* Vilka ekonomer har erfarenhet av den aktuella målgruppens möten med välfärdssystemet? 
(för att kunna ta fram kostnader för insatser, sammanställa och göra överslag av kostna-
der kopplade till målgruppen).

* Vem i kommunen, landstinget/regionen eller länet är kunnig inom det socioekonomiska 
området eller den socioekonomiska kalkylmodellen?

* Finns någon del av civilsamhället/intresse- eller brukarförening som har viktig kompetens 
kring målgruppen?

* Vem kan fungera som processledare med ansvar för att leda och hålla ihop processen? 

Förutsättningar/förberedelse för att genomföra processen 
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Processledaren - en framgångsfaktor för arbetet

Det är en bra investering i denna typ av arbete att ha en processledare som kan hålla ihop och 
samordna arbetet från början till slut. En processledares roll kan bland annat vara att se till att 
alla kommer till tals och görs delaktiga i arbetet. Inte minst handlar det om skapa utrymme 
för diskussion och reflektion kring det som framkommer i arbetet med att kartlägga vår mål-
grupp. Det är också bra att en person har huvudansvaret för att sammanfatta och dokumentera 
resultat som arbetsgruppen kommer fram till. 

Tidsåtgång

För att hinna med att reflektera och arbeta några timmar på hemmaplan mellan de olika mö-
testillfällena är det bra om processen löper utspridd över några månader. Ett möjligt upplägg 
kan vara 3-5 heldagarsmöten och att dessa dagar är utspridda under perioden. Det hela avgörs 
förstås av vilka resurser som finns att tillgå för uppdraget samt hur noggrann man vill vara i att 
få fram exakta data. 
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START…..   Nu är det dags att starta upp arbetet med 
datainsamlingen och när gruppen samlas för första gången 
är det dags att ge sig på den första delen i processen  – att 
definiera motiv och mål. 
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Uppdragsbeskrivning -  
Motiv & mål med vår kartläggning

Motiv kallas även ibland för syfte och beskriver anledningen till det ena eller andra. Motivet 
svarar på frågan varför vi vill göra det här?  När arbetet ska komma igång i gruppen är det viktigt 
att det finns en gemensam bild för det kommande uppdraget. Det innebär både att vara klar 
över (motivet) med arbetet och dess sammanhang (bakgrund). Prata om de motiv som ligger 
bakom initiativet att träffas i det här sammanhanget:

•  Varför behöver det göras en kartläggning av just denna målgrupp? /Varför behöver vi 
kunskap om målgruppen?

•  Hur tänker var och en i gruppen kring motiv & bakgrund? 
•  Vilken definition har vi av målgruppen? Finns en samsyn i gruppen kring målgruppen? 

Låt alla komma till tals och dokumentera vad ni kommer fram till. Här är det viktigt att inte gå 
för fort fram. Troligen finns flera bilder av målgruppen, det är precis som det ska vara och det 
finns inte bara en sanning att ta fasta på. Här kommer sammansättningen av olika kompetenser 
och perspektiv till sin rätt. Låt tankar och resonemang ta plats och avsluta med en gemensam 
konklusion av läge och behov. 

Att ha syfte och mål klart för sig underlättar också den fortsatta processen och vägvalen som ska 
göras senare i processen. Det kan vara till hjälp att ha två nivåer av mål: 

•  Det ena mer övergripande som beskriver hur goda förutsättningar/ett gott resultat för 
målgruppen kan se ut på lång sikt.

•  Det andra som beskriver ett lyckat resultat av det här aktuella uppdraget. 

Till exempel kan det finnas:

Ett övergripande mål: Alla barn i Säffle kommun går ut skolan med godkända betyg 

Ett uppdraget mål: Vi får en ungefärlig kostnadsbild över vad en grupp drop-outs kostar 
kommunen och vilka insatser vi skulle behöva göra för att öka skolnärvaron för denna grupp.  
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Ta hjälp av de här frågorna när ni diskuterar och sätter era mål:

•  Vilket är målet med att göra en kartläggning av behov, insatser och kostnader? 
•  Vilka resultat vill ni uppnå, på kort sikt och på lite längre sikt? Försök vara så konkret 

som möjligt! 
•  Vilka positiva effekter är det som förväntas för målgruppen? 
•  Hur och på vilket sätt ska förbättringarna synas? 
•  Vilka ska gynnas av målet; till exempel är det målgruppen direkt eller är det att påverka 

strukturer?

OBS! Målen skall bygga vidare på era dokumenterade syften och motiv!

Gör en formulering av vad som ska uppnås och enas om en gemensam målbild för arbetet. Låt 
denna process ta den tid det behöver, det är en förutsättning för att lyckas i det fortsatta arbetet. 
Är vi överens om vad vi ska uppnå är det mycket lättare att nå dit. Om spörsmål uppstår under 
en process är det är alltid bra att gå tillbaka till det dokumenterade målet och stämma av mot 
detta för att säkerställa att vi är på rätt väg. 

I detta steg kan det också vara en bra idé att processledaren beskriver hur arbetet ska gå till, vilka 
olika steg det innebär och vilka förväntningarna är på var och en och på gruppen som helhet. 
Hur tidsplanen ser ut och hur det färdiga resultatet kommer att hanteras och kommuniceras? 
Vilka är mottagare av resultatet?
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Få en bild av målgruppen

Nu har vi kommit fram till den fas handlar om att fånga upp och sammanställa den kunskap 
som finns om målgruppen. Gruppdeltagarnas egen och gruppens samlade kunskap om 
målgruppen utgör en av de viktigaste kunskapskällorna/datakällorna i arbetet med att få en bild 
av målgruppen. 

Behov av omvärldsbevakning? 
I denna fas behöver gruppen också fundera kring om vi behöver komplettera kunskapsbilden med 
att göra en omvärldsbevakning och kanske se på vad befintlig forskning säger om målgruppen. 
Sedan finns förstås andra tillvägagångssätt man kan välja för att komplettera datainsamlingen. 
Detta beror på flera saker, som vilken tid man har för uppdraget, vilka ekonomiska resurser som 
finns (om man till exempel skulle behöva köpa in statistik), ambitionsnivå och tillgänglighet till 
data. 

Några inspel kring det här med datainsamling 
Det går att få fram meningsfulla svar kring utanförskap och om målgruppen på de flesta 
ambitionsnivåer.  Här är några inspel kring hur man kan tänka när det gäller datafångst och hur 
man skulle kunna komplettera er kunskap som finns i gruppen med andra data. 

•  Man kan använda data från tidigare studier och göra ett antagande om att den målgrupp 
som vi nu tittar på har stora likheter med andra grupper man arbetat med. 

•  Stämma av med kollegor eller andra förvaltningar som också möter dessa grupper. Vad 
har de för kunskap om målgruppen?  Det kan både vara skriftliga sammanställningar på 
klientnivå eller att man muntligt får tillgång till den kunskap som enskilda tjänstemän/
profession sitter inne med. 

•  Komplettera bilden med redan existerande data, till exempel registerdata eller folk-
hälsodata. Källor för sådana data kan vara SCB (Statistiska Centralbyrån) eller t.ex. 
Folkhälsomyndigheten.

•  Vissa landsting/regioner genomför också olika typer av kartläggningar/undersökningar 
som kan vara användbara i sammanhanget. 



27

•  Ett annat alternativ kan vara att vända sig direkt till målgruppen för att inhämta deras 
erfarenheter. Det kan också vara en bra idéer att stämma av den bild man fått fram. 
Detta kan göras på flera sätt till exempel genom enskilda intervjuer, dialogmöten, 
fokusgrupper eller enkäter, eller en kombination av dessa metoder.

Transparens och validitet kopplat till data
Det är viktiga vara öppen om hur säkra och exakta olika data är samt att ha en transparens i 
arbetet och att inte utlova en säkerhet eller generaliserbarhet i data och resultat, som kanske inte 
håller. Några frågor att fundera på i arbetet med datakällor:

* Hur stor är svarsfrekvensen i undersökningarna vi använder? (om det till exempel är 
folkhälsoenkäter man använder). Svarsfrekvensen det kan säga något om tillförlitligheten 
i resultaten. Vissa undersökningar kan säga något om ett län men går inte att bryta ner 
på kommunnivå för då är underlaget för litet. 

* Vet vi något om bortfallet? Om en undersökning har ett stort bortfall kan vara bra 
att göra en analys av bortfallsgruppen, vilka är det som inte svarat? Kan detta påverka 
tillförlitligheten i undersökningen totalt sett? 

När gruppen har kommit fram till ett beslut om möjliga tillvägagångssätt i datainsamlandet 
så får man fördela arbetet inom gruppen, utifrån kompetens, tid och andra överväganden.  Ge 
gärna någon i gruppen uppdraget med att försöka sammanfatta kunskapsläget utifrån omvärlds-
bevakningen. Detta är ett bra underlag, som komplement, när vi ska gå vidare till nästa moment. 

Fånga målgruppen i stora drag 
Nu handlar om att sammanställa de olika kunskapskällor man har tillgång till i syfte att få fram 
en bild av er målgrupp: 

* Börja med att låta var och en fundera på vem den ser framför sig när den tänker på 
målgruppen.

* Låt var och en komma till tals om sin bild. 
* Dokumentera ett antal stickord som framkommer från gruppens medlemmar.

Bry er inte i detta läge om ifall inte alla är överens utan låt allas stickord komma fram. Här är 
tanken att gruppen ska få en första gemensam bild av målgruppen. Här är några frågor som kan 
vara ett stöd för den samlade dokumentationen av målgruppen:

•  Vad är det generellt som karaktäriserar målgruppen? 
•  Hur ser målgruppen ut när det gäller ålder, kön, etnicitet, socioekonomi eller andra 
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karaktäristika? 
•  Hur mår de? 
•  Hur ser målgruppens beteende ut till exempel levnadsvanor, kriminalitet, socialt och 

så vidare?
•  Hur ser det ut runt målgruppen när det gäller relationer, hemmet, fritiden och syssel-

sättning/jobb? I vilket sammanhang finns de?

Om ni har många olika datakällor att titta på så fundera på hur dessa kompletterar varandra och 
kan bidra till att lägga ett pussel.  Notera även om data tycks ge helt olika bilder av målgruppen 
och diskutera varför det är så?  Behöver vi borra mer i det? 

Sammanfatta och dokumentera bilden som framträder och sätt resultatet i relation till er egen 
kunskap och reflektera tillsammans utifrån några frågeställningar: 

•  Hur stämmer bilden med våra samlade erfarenheter? 
•  Har vi en gemensam bild? 

Beskriv en person som är typisk för vår målgrupp – gör ett typfall
Nästa steg handlar om att utifrån den målgruppsbild som framkommit försöka mejsla ut ett 
typfall av någon från målgruppen. Typfallet ska sedan användas för att kartlägga vilka insatser 
som behövs/görs för målgruppen. I sammanställning av typfallet behöver vi fundera på specifika 
karaktäristika som kan sägas vara särskilt representativ för målgruppen. Det kan vara ett särskilt 
beteende, något som alla i gruppen känner igen på ett tydligt sätt, detta typfall kan sägas bli er 
gemensamma definition av målgruppen i det här sammanhanget.  

Det kan förstås också vara så att det behöver göras flera typfall, kanske utifrån variabler som 
kön, ålder eller annan socioekonomisk bakgrund som gör att det inte är tillräckligt med bara ett 
typfall. En annan möjlighet är att göra sina typfall utifrån beteende och att det kanske finns en 
”lättare” grupp och en ”svårare” grupp som typfallen behöver utgå ifrån. När vi skriver om lättare 
och svårare kan det t.ex. handla om att en grupp som vi ser har betydligt lättare symtom och 
beteende medan svår kan handla om det motsatta, kanske är det en liten grupp som mår väldigt 
dåligt och behöver mycket stöd.

Dokumentera ert typfall och ett händelseförlopp 
Att göra som en personskildring av någon som representerar målgruppens situation, mående, 
problem, beteende och leverne i stort är ett bra sätt att sammanfatta resultaten. Typfallet kan 
byggas upp för ett antal år, och kan gärna inkludera händelser som påverkat individen under 
dess uppväxt. Man kan välja att göra en beskrivning i flera faser, med början från de tidiga åren, 
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skolålder, unga vuxenperioden osv. Det avgörs förstås av hur långt upp i åldern man behöver 
beskriva livsförloppet. Några saker att hänga upp beskrivningen på kan vara:

* Uppväxtförhållanden och hemsituationen
* Relationen till familjen, föräldrars sysselsättning och utbildningsnivå
* Relationen med kamrater och personal i förskola och skola
* Fritiden – vad gör man och hur fungerar det
* Beteendeavvikelser som noteras
* Livshändelser som kan antas påverka livsförloppet
* Skolprestationer, hur klarar man skolan, går man ut med godkända betyg
* Ungdomstiden – umgänge och beteende
* Ev. kriminella incidenter 
* Får man jobb
* Kontakter med olika myndigheter

Så här skulle ett exempel på ett typfall kunna se ut – Fallet Charlie
 
De tidiga åren
Charlie växer upp med en ensamstående mamma och har ingen som helst kontakt med sin 
pappa. Redan på BVC upptäcks att hen är i behov av extra stöd vilket också ges. Runt den 
lilla familjen finns ganska svaga/icke stödjande sociala nätverk vilket gör att stödet till stor 
del kommer att handla om att bygga socialt nätverk runt Charlie och hens familj. Mamman 
är periodare och har svårt att behålla jobb och varvar tillfälliga arbeten med arbetslöshet då 
familjen lever på ekonomiskt bistånd. Mamman oroar sig också för hur hon ska kunna betala 
räkningarna och mår psykiskt ganska dåligt. På förskolan trivs Charlie väldigt bra men är också 
ganska utåtagerande och kräver mycket uppmärksamhet av personalen. En extra resurs sätts in 
men dras efter ett halvår bort på grund av ekonomiska sparbeting på förskolan, vilket påverkar 
möjligheten för förskolans personal att arbeta med Charlie, den sista tiden blir problematisk 
men då hen snart slutar görs ingen mer åtgärd. Det blir helt enkelt lättare att lämna över Charlie 
och hens problem till skolan.

Skolan – den första tiden
När Charlie börjar skolan har hen svårt att koncentrera sig och i skolan försöker man på olika 
sätt stötta hen i detta. Ganska tidigt upptäcker man att hen har vissa relationsproblem med 
kompisar och har svårt att ta konflikter och lösa situationer där oenighet uppstår.  Rollen som 
aktiv, rentav överaktiv, förändras gradvis under lågstadietiden i riktning mot att uppfattas som 
störande. Detta leder naturligtvis till att hen ofta får tillsägelser och mer sällan får positiv 
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bekräftelse. Frågan väcks om det kanske finns vaga tecken på någon form av ”bokstavsdiagnos” 
men inte tillräckligt starka för att någon ska ta tag i det. Charlie vill börja spela fotboll men 
mamma har inte råd att betala medlemsavgift vilket gör att Charlie upplever sin fritid som 
ganska trist, då hen inte har så många kompisar att vara med heller. 

Högstadietiden
Blir tuff för Charlie, mellanstadiets stabila klassrum ersätts med en mer ambulerande tillvaro 
och med många olika lärare Charlie har svårt att knyta an till. Hen är ganska ofta hemma med 
ont i magen, ont i huvudet och andra diffusa symtom. Mamma sköter arbetet ganska bra under 
denna period men dyker inte alltid upp till mötena som skolan kallar till för att diskutera Char-
lies situation. I slutet på högstadietiden går det allt sämre i skolan, hen hoppar över lektioner, 
hen skolkar till och från och blir i perioder det man kallar en korridorvandrare. Hens skolre-
sultat blir påverkade och hem lämnar högstadiet utan godkända betyg i alla ämnen. På fritiden 
utvecklar Charlie sitt riskbeteende och provar olika typer av droger.

16-19 år
Charlie går nu på gymnasieskolans introduktionsprogram. Hen hamnar i en klass tillsammans 
med andra unga som ibland misslyckats i skolan, hens relationsproblem tilltar. De blir särskilt 
tydliga i situationer då hen är oenig med andra. Konflikthantering är inte hens starka sida. Detta 
inte minst eftersom hen har mycket svårt att verbalisera sin ståndpunkt. Vid 18 års ålder hoppar 
Charlie av skolan helt och hens drogproblematik tilltar och nu börjar det även synas kriminella 
aktiviteter kring Charlie. Framtiden är minst sagt oviss. 

Exempel på berörda aktörer som möter Charlie och hens mamma i olika faser: Barnhälsovården, 
mödrahälsovården, förskolan, öppna förskolan, skolan, socialtjänsten, Försäkringskassan,  
Arbetsförmedlingen, Barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården.
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Målgruppens möte  
med välfärdssystemet

Vi fortsätter nu med att gå igenom hur man kan ta sig an uppgiften som vi kallar målgruppens 
möte med välfärdssystemet. Ett sätt att komma igång med detta är att fundera utifrån olika 
händelseförlopp eller händelsekedjor med typfallet i fokus. 

Ett sätt att dokumentera detta är att använda sig av en så kallad tankekarta som kan användas 
för att hjälpa till att sammanställa och strukturera stora mängder data som har relationer till 
varann. Detta moment kan göras för två syften egentligen, det ena handlar om att kartlägga be-
hov, konsekvenser eller beteendekedjor som ni kan se är förknippat med ert typfall.  Det andra 
handlar om att definiera vilka välfärdskontakter som ert typfall har.  Nedan ser ni exempel på 
hur detta kan se ut:  

Tankekarta över behov & beteendekedja som är förknippat med ert typfall – 
exemplet Charlie



32

Tankekarta över välfärdskonsumtion/insatser som görs kopplat till typfallet – 
exemplet Charlie
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Syftet med båda dessa tankekartor är att få fram en så heltäckande bild som möjligt av 
målgruppen. Ett sätt att komma igång med detta är att låta varje person tänka och skriva själv 
under 5-10 minuter. 

1. Identifiera behov & beteendekedjor 
Om du tänker på ”er Charlie”:

•  Vilka händelsekedjor kan det bli för Charlie i skolan, på fritiden, i relationen med sin 
mamma.

•  Charlies mamma – vad händer med henne utifrån de situationer hon kan befinna sig 
i - till exempel arbetslöshet, missbruk, psykisk ohälsa osv.

När var och en har arbetat med sin ”tankekarta” så hjälps åt att summera tillsammans i ett 
gemensamt tankekartdokument – detta är ett viktigt underlag för kommande steg.

2. Identifiera insatser som görs av samhällets olika aktörer
Om du tänker på ”er Charlie” och vilka insatser som görs:

•  Vilka aktörer kommer Charlie respektive hens mamma att stöta på – till exempel i  
skolan och andra kommunala förvaltningar, landsting, försäkringskassa,  
Arbetsförmedling osv.

När var och en har arbetat med sin ”tankekarta” så hjälps åt att summera tillsammans i ett 
gemensamt tankekartdokument. Ovanstående två tankekartor innehåller ert gemensamma 
resultat och gör det nu möligt att gå vidare till den fasen som handlar om att få fram en 
kostnadsbild för er målgrupp.  

Stäm av bilden med målgruppen
Ett sätt att stämma av den bilden som vi fått fram är att involvera brukaren i arbetet, kanske 
via en fokusgrupp eller på något annat sätt som gör att målgruppen får komma till tals. Genom 
samtal med målgruppen om det resultatet som framkommit i processen kan vi checka av hur väl 
arbetsgruppen har lyckats ringa in målgruppen. 
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Få en bild över kostnader

Hit men inte längre?! 

Beroende på vilket syfte ni har med er datainsamling 
kanske detta steg i processen inte behöver göras.  Det kan 
mycket väl vara så att ni redan nu har ett resultat som gör 
att ni kan komma vidare.  

I denna fas handlar det om att utifrån det vi vet om behov och insatser kring målgruppen få 
en kostnadsbild utifrån de välfärdsinsatser som identifierades i tidigare steg. Det gäller både 
kostnader samhället i stort men också för de olika samhällsaktörerna som berörs. Här nyttjar 
vi kompetensen hos de olika personer som finns i arbetsgruppen för att gemensamt kartlägga 
och värdera insatserna. Vissa av insatserna har identifierats i den tankekartan som gjordes i 
tidigare steg men det kan ju också finnas fler som kan identifieras i gruppen. Tankekartan kan 
dock användas som underlag det fortsätta arbetet som handlar om att kategorisera aktörer och 
insatser samt försöka prissätta dessa. Detta arbete kan med fördelas göras i Excel. 

Insatskarta & prissättning
Om man vill ha en flexibel och analytiskt hanterbar struktur för samhällets utbud av aktiviteter/
resurser så kan det var en bra idé att skapa en hierarki. I tabellen nedan finns exempel på hur 
detta kan göras i olika nivåer: Samhällsaktör – till exempel Landsting; Enhet – till exempel 
Psykiatri, primärvård. Aktivitet/Insats – till exempel operation, behandling. På den lägsta nivån 
specificeras såväl sortenhet som pris/kostnad per sortenhet.

Vi har i tabellen nedan gjort förslag på namn, som överensstämmer med den socioekonomiska 
kalkylmodellen men det är naturligtvis möjligt att ge en annan rubrik om man vill det!  Först i 
tabellen finns aktören, det vill säga den organisation som är ansvarig för insatsen, därefter har 
vi benämnt nästa rubrik för enhet och det är nästa nivå inom organisationen, det vill säga den 
förvaltning/enhet som är ansvarig för insatsen inom organisationen. Därefter kommer själva 
insatsen eller aktivitet som den också kan kallas och som framkommit i kartläggningsfasen 
som föregått detta. Sedan specificeras vilken ”sort” det är fråga om och detta kan omfatta såväl 
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en-timmes sessioner som någon som händer varje månad. I nästa kolumn har vi satt priset och 
det kan då antingen vara per timme om sorten är sådant eller en månadsavgift om det är sorten. 

Exempel insatskarta + prislista
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När vi nu ska få fram vad en insats kostar så behöver vi göra vissa skattningar, baserade på 
gruppens erfarenheter av detta.  Låt var och en fundera över följande. Om du tänker på ert 
typfall: 

•  Tänk på hur ofta under ett år som en insats sker, till exempel hur ofta kan en typisk 
person i er målgrupp träffa skolsköterskan?  

•  Var kan vi hitta kostnader för de olika insatserna, i min verksamhet? 
•  Fundera på vilka insatser som görs i din verksamhet? Saknas någon i exceltabellen?

Att hitta kostnader
Det finns olika sätt att hitta de kostnader vi är ute efter och har man med sig en ekonom 
i gruppen så underlättar detta uppgiften. En viktig sak i förarbetet är att försöka definiera 
insatserna så noggrant och detaljerat som det går. Se exceltabellen ovan för att se hur detta 
kan se ut. Det kommer dock inte att finnas styckpriser för de flesta insatser som görs, sättet att 
beräkna priser i offentlig sektor är helt enkelt inte uppbyggt på detta sätt. Det kommunala självs- 
tyret innebär till exempel att kommun själva bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara 
och hur pengarna ska fördelas inom de ansvarsområden som man har (skola, vård, äldreomsorg, 
socialtjänst, väghållning och så vidare). 

Detta gör att det inte finns en enhetlig prislista för olika kommunala insatser. SCB har vissa 
nyckeltal för kommunernas kostnader, till exempel för verksamhetsnivå och då kan det handla  
om att man räknat fram snittpris för elevvårdskostnader per elever för en kommun. Då 
kommunen har en stor frihet i att själv bestämma över kommunala kostnader och hur mycket 
som ska satsas inom ett av sina ansvarområden till exempel skolan så blir kostnaderna inte lika 
om man jämför kommunerna. Har man inte tillgång till en ”prislista” som anger exakta priser 
få man helt enkelt göra någon form av skattning. Det kan till exempel handla om att göra en 
skattning av en professions timlön (till exempel skolkuratorn) och sedan omvandla detta till 
någon sort ”insatspris”. Här gäller det att vara transparant med sina antaganden. För att hitta 
genomsnittslöner kan SKL, (Sveriges kommuner och landsting), SCB eller någon facklig orga-
nisation vara en lämplig källa att söka denna information.

Även när det gäller landstingens kostnader för vård så bestäms det av politikerna. Men för vissa 
landstingskostnader finns det prislistor insatser utifrån att vissa landsting går ihop och kommer 
överens om priser för olika insatser. För att få tillgång till sådana prislistor så rekommenderar vi 
att ta kontakt med en ekonom i landstinget. 
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OBS! 
Glöm inte försiktighetsprincipen! Detta sätt att arbeta med data 
och kostnader handlar inte om en exakt vetenskap utan metodiken 
bygger på att man göra vissa antaganden. Var alltid noga med att 
vara transparant med de antaganden och utgångspunkter som ligger 
till grund för era insatser och kostnadsbilder. 

I bilaga 2 till denna guide finner du en beskrivning av hur du för in dina data och kostnader 
i den socioekonomiska kalkylmodellen.
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När vi nu har fått fram en samlad bild över vår målgrupp så finns flera möjliga användningsområden 
och troligen har ni redan i inledningen av arbetet definierat hur resultatet ska användas. Vi vill 
med dessa boxar ge några korta inspel kring möjliga användningsområden, kanske kan ni se att ert 
resultat kan komma till nytta inom flera områden. Resultaten har kanske synliggjort de insatser 
som görs kring målgruppen eller var det kanske borde ske insatser, men där målgruppen faller 
mellan stolarna. Här tänker vi att resultaten kan var ett underlag för att utveckla samverkan.  
Er kartläggning kring målgruppen har kanske också identifierat behov av insatser som borde 
ha skett, tidigare i orsakskedjan och här hoppas vi att resultaten kan utgöra ett underlag 
för att utveckla det förebyggande arbetet eller som underlag för att utforma insatser för 
målgruppen. Ytterligare ett användningsområde är för er som vill göra egna beräkningar kring 
målgruppen, då ni nu fått fram en bild av insatser och kostnader förknippat med målgruppen, 
som kan stoppas in i kalkylmodellen för beräkningar.

Resultatet: en samlad bild av vår målgrupp – 
så här kan man använda resultatet
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Underlag för att utveckla 
det förebyggande arbetet

Kartläggningen kan utgöra underlag för att börja diskutera hur vi kan utveckla det förebyggande 
arbetet, för att förhindra att fler hamnar i utanförskap. Tidiga insatser är en väldigt viktig 
komponent i ett socioekonomiskt arbete. Ert resultat skulle kunna handla om definiera vad som 
är rätt insatser, på vilken nivå och med vilken kvalité. Här kan resultatet från arbetet synliggöra 
behovet av vilka insatser som borde ha gjorts. Med detta som grund kan man starta ett utvecklings- 
arbete i syfte att utforma ett arbetssätt som möjliggör mer förebyggande arbete & tidiga 
insatser. Grunden för arbetet med tidiga insatser är de allmänna välfärdsverksamheter som finns 
i samhället. Tidiga insatser kan handla såväl om tidiga insatser rikta till små barn, det vill säga 
tidigt i livet, men det kan också handla om att ingripa tidigt i orsakskedjan, så fort som ett 
problem identifieras eller upptäcks behöver man sätta in insatser. 

Lästips:  SKLs Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga från 2012.
 

Underlag för att  
utveckla samverkan

Den målgruppsanalys som har gjorts av arbetsgruppen är i sig ett resultat av en form av samverkan. 
Utanförskapet kring en målgrupp är något som delas mellan olika samverkansaktörer vilket 
gör att det finns stort behov av samverkan för att få till samordnade insatser. Säkerligen har 
kartläggningen kunnat visa på såväl hur mycket samverkan som faktiskt sker kring en klient/
målgrupp som var det faktiskt inte sker någon samverkan, trots att behov finns. Målgrupps- 
analysen kan hjälpa till att synliggöra både vilka aktörer som är med och vilka som borde vara 
med. Med detta som utgångspunkt så kan vi påbörja ett utvecklingsarbete som handlar om att 
utveckla samverkan.
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Utforma projekt/insatser för 
att påverka en målgrupps  
situation 

Resultaten från kartläggningen kan förhoppningsvis också utgöra underlag för att gå vidare 
och fundera på vilka insatser som kan göras för att påverka målgruppen. Här är det viktigt att 
fundera tidigt i arbetet på vilka effekter vi vill uppnå för målgruppen/projektdeltagarna. Vad 
skall insatsen och aktiviteterna leda till, i form av prestation och påverkan? Här är det viktigt 
att fundera på mål och syfte för att i nästa steg kunna välja rätt insats, baserad på bästa möjliga 
kunskap och erfarenhet. Ett sätt att arbeta med att definiera dessa saker kan vara att gå vidare 
till utvecklingsprocessen.
 

In i den socioekonomiska  
kalkylmodellen för beräkningar

De insatser och kostnader som vi mejslat fram i processen kan stoppas in i den socioekonomiska 
kalkylmodellen. (Se bilaga 2 i denna rapport för att lära i detalj hur det går till att stoppa in nya 
kostnader i modellen). Beräkningarna kan sedan ge en ungefärlig känsla för vad utanförskapet 
kostar samhället, på kort sikt och på längre sikt. Här kan vi få syn på hur mycket samhället kan 
spara om man lyckas att undvika ett utanförskap. En socioekonomisk analys visar också på hur 
kostnaderna fördelar sig mellan olika välfärdsaktörer. Ett sådant underlag kan vara en utgångs-
punkt för samtal mellan olika välfärdsaktörer och bidra till att tänka mer på medborgarnyttan 
och samhällsperspektivet än att ”bara” tänka att hålla den egna budgeten och bara utföra sitt eget 
avgränsade uppdrag. Att synliggöra värdet av förebyggande insatser och väga detta mot vad det 
kostar samhället med reaktiva insatser kan också utgöra underlag inför politiska beslut i form 
av en social investeringskalkyl som belyser de kortsiktiga och mer långsiktiga effekterna av en 
insats.  Kalkylerna kan göras på fler sätt och användas som en del av ett underlag inför beslut om 
en insats eller projekt. Det kan vara en del av en resultatanalys där vi kan jämföra:

•  en insats i förhållande till att inte göra en insats (best case vs worst case).
•  flera insatser med varandra (vilken insats är mest kostnads- och resultateffektiv).
•  effekten/resultatet av en gjord insats i förhållande till kalkylen (en före- och eftermätning).
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Sociala investeringsprojekt

Ett vanligt sätt att genomföra sociala investeringsarbeten är i projektform 
och det beror bland annat på att projektformen har en början och ett slut. 
Detta kan vara betydelsefullt om det finns behov av att kunna veta när en 
investering ska börja att skrivas av. Projekt används även till att försöka 
åstadkomma förändring, utveckling och förnyelse och många av de arbeten 
som bedrivs under hatten av sociala investeringar handlar om att testa i liten 
skala eller fokuserar på metodutveckling och sociala innovationer. Den finns 
flera olika projekttyper som kan vara användbara i ett utvecklingsarbete med 
sociala investeringar.  En beskrivning av förutsättningarna för olika projekt-
typer kan vara en hjälp för att organisera och styra sociala investeringar på 
ett mer effektivt sätt. 

1. Förändringsprojekt innebär ett fokus på att åstadkomma förändringar 
i rutiner, struktur, processer och/eller kultur i en befintlig organisation. 
Metodutveckling är alltså i fokus. Förändringsprojektets utmaningar består 
bland annat i att kunna lösgöra sig från den befintliga organisationen 
under projektets pågående och därefter klara av att implementera avsedda 
förändringar.

2. Försöksprojekt utgår antingen från att pröva en befintlig metod (metod-
prövning) som används i någon annan organisation, eller att utveckla helt 
nya tillvägagångssätt och lösningar (social innovation). 

3. Samverksprojekt innebär att projektet går över organisatoriska gränser. 
Vid samverkan mellan organisationer – inom kommunen eller mellan 
kommunen och extern part – finns det olika huvudmän som gör att 
komplexiteten ofta är hög. Dels på grund av att olika huvudmän kan styras 
av olika lagar och förordningar, dels för att olika huvudmän kan vara bärare 
av olika identiteter. 

Läs mer i Organisering och styrning av sociala investeringar av Erik 
Jannesson och Robert Johnsson, Centrum för kommunstrategeiska studier, 
Linköpings universitet, SKL, 2015.
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Det vi benämner utvecklingsprocessen syftar till att vara ett stöd i ett utvecklingsarbete kopplat 
till sociala investeringsperspektiv. Processen kan utgå från resultaten i datainsamlingsprocessen 
eller att det finns ett uppdrag om att utveckla arbetet med sociala investeringsperspektiv. 

En organisation som utvecklar sitt sociala investeringsperspektiv är delvis ute på ny mark vilket 
gör att det inte alltid finns en färdig mall att följa när det gäller att veta vilka beslut och steg som 
behöver tas för att utveckla arbetet. Här gäller det att våga testa nya lösningar för att komma 
framåt i arbetet, och samtidigt vara noga med att följa upp det arbete som görs, för att identifiera 
vad som fungerar eller inte. 

Några exempel på vad vi hoppas att utvecklingsprocessen kan skapa förutsättningar för är att:
•  Hjälpa till att säkerställa att de insatser som görs stämmer bättre överens med 

målgruppens behov.                  f
•  Synliggöra de processer i den egna verksamheten som kan behöva utvecklas eller 

förändras – gör vi rätt saker, vid rätt tid, med bästa kvalitet?
•  Få syn på hur samverkan ser ut och fungerar inom eller utanför organisationen, kanske 

behövs en process kring att utveckla samverkan.
•  Klarlägga hur kan vi utveckla strukturer och arbetsformer som möjliggör för tidiga och 

förebyggande insatser. 

Uppdragets förankring - en förutsättning för genomslag
Precis som för datainsamlingsprocessen så förutsätts att det finns ett identifierat behov/uppdrag 
som innebär att ett utvecklingsarbete ska påbörjas. En del för att arbetet ska lyckas är att det 
finns en förankring och legitimitet kring det utvecklingsarbete som ska påbörjas. Det kanske 
behövs ett politiskt beslut för att utvecklingsarbetets resultat ska ha förutsättning att kunna 
implementeras eller genomföras. Uppdragets mandat och förankring i organisationens ledning 
är en nyckelfråga för att nå mål och få verkligt genomslag för utvecklingsarbetet. 

Hur tillvaratar vi goda resultat?  
Planera tidigt i utvecklingsarbetet hur lyckade resultat ska tillvaratas och bli en del av det 
ordinarie arbetet. På organisatorisk nivå är utgångspunkten kanske att det handlar om att 
omvandla lyckade arbetssätt till rutiner och processer i den ordinarie verksamheten. På brukar-

Utvecklingsprocessen -  
Starta ett utvecklingsarbete  
utifrån ett socialt investeringsperspektiv
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nivå kanske det handlar det om att effekter uppstår för medborgare som behöver få spridning så 
att fler upplever dessa och dessutom i ökad utsträckning. Lägg tid på att definiera vad ni anser 
vara ett lyckat resultat och fundera på vad det innebär att implementera ett sådant resultat. Vilka 
behöver involveras i ett sådant arbete redan i början för att säkra att goda resultat tillvaratas? 
 

Att implementera ett socialt investeringsperspektiv 

Några viktiga förutsättningar för att på ett effektivt sätt kunna implementera 
ett socialt investeringsperspektiv i en organisation är:

•  Samverkan och kompetens. Genom tvärsektoriella eller transdisciplinära 
samarbeten kan mål nås snabbare och resurser sparas. Arbetet med 
beräkningar och sociala investeringar ställer krav på olika typer av kompetens 
och förutsätter en bred samverkan mellan förvaltningar och med externa 
aktörer. 

•  En av utmaningarna kring ökat samarbete/samverkan är att budgeten är 
fördelad i ”stuprör”. Genom att skapa gemensamma mål stimuleras gräns-
överskridande ledarskap som kan överbrygga några av de hinder som 
budgeten kan utgöra.

•  Koppling mellan mål och resurser. I syfte att prioritera tidiga insatser – 
bör det skapas en tydligare koppling mellan mål (på samtliga nivåer) och 
hur resurser fördelas. Detta i syfte att säkerställa största möjliga nytta 
för medborgarna i förhållande till uppsatta mål – både kortsiktigt och 
långsiktigt.

•  För att skapa bestående förändring är det viktigt att de ordinarie processerna 
utvecklas. Utgå ifrån befintlig struktur i organisationen och göra en 
systematisk genomlysning av alla nuvarande processer, för att identifiera 
var det finns möjlighet att förbättra nuvarande arbetssätt. Förvaltningarnas 
”årshjul” är centrala i arbetet med integration av ett socialt investerings- 
perspektiv.

•  Den största utmaningen är kanske att hålla ett ”socialt investeringstänk” 
levande och aktuellt i organisationen över tid – även i ekonomiskt svåra 
tider. Ett tydligt och verksamhetsöverskridande ledarskap och engagemang 
hos chefer är en nyckelfaktor i detta arbete.
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Bilda en arbetsgrupp
Till stöd för att kunna genomföra arbetet föreslår vi att man samlar en grupp personer med olika 
kompetens och uppdrag. Gruppens sammansättning kan gärna bestå av olika representanter från 
olika huvudmän och kunskapsområden. Ju större bredd, desto bättre möjligheter har vi att få en 
helhetssyn och att veta något om hur vi kan ta oss an ett utvecklingsarbete. Förutom kunskap 
om själva sakområdet är det bra att komplettera gruppen med till exempel folkhälsovetare, 
statistiker, kvalitetsutvecklare med fler som har vana av att såväl analysera data som erfarenhet 
av att bedriva förändringsarbete och/eller kvalitetsutvecklingsarbete. 
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Co-production – brukarmedverkan 

Medskapande, brukar- och patientmedverkan eller engelska ordet 
”Co-production” är några av de begrepp som används för att beskriva en 
alltmer växande ambition att ge större inflytande och ansvar till brukare, 
kunder, klienter, patienter och anhöriga i planering och genomförande av 
en offentlig tjänst. Det handlar om att systematiskt ta tillvara erfarenhets- 
kunskap och synpunkter både från enskilda brukare som från dessas  
sammanslutningar, att ändra relationen mellan brukare och de professionel-
la.  Man behöver se på makt, resurser och partnerskap på ett nytt sätt att i 
handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service – att 
de har tillgångar och kompetens som kan bidra till att förbättra en välfärds-
tjänst. Att de professionella inte arbetar för utan med sina brukare och pa-
tienter – mot ett gemensamt mål. 

Läs mer i SKL’s positionspapper – Patient och brukarmedverkan – för ökad 
kvalité och effektivitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Innovationsrådet framhåller också i sin skrift hur sociala innovationer kan 
utvecklas genom involvering av medborgare. Den erfarenhet och kunnande 
som medborgare, brukare eller klienter besitter samt deras förmåga att 
utföra vissa moment själva, är i dag en underutnyttjad resurs på många håll 
i offentlig sektor. Genom involvering av medborgargrupper i planeringen, 
utförandet eller utvärderingen av de offentliga tjänsterna, blir det  förhopp-
ningsvis bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresultat 
och i slutändan en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsätt-
ningar att använda offentliga resurser till nya behov eller nya grupper. Ett 
annat resultat är också stärkta individer istället för passiviserade och inlärt 
hjälplösa när de får del av offentliga tjänster. Medskapande processer gör 
det också lättare att kunna möta krav på större inflytande och vilja till 
eget ansvarstagande från alltmer utbildade och informerade brukare och 
patienter.  

Fundera på om ert utvecklingsarbete borde inkludera 
brukarmedverkan!
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Planera redan i starten hur utvecklingsarbetet ska följas upp och dokumenteras! Ska det följas 
upp eller utvärderas?  Om det ska göras en utvärdering, vem ska göra den, är det en intern eller 
extern aktör? 

Uppföljningen beskriver vad som hänt - utvärderingen förklarar varför
Det är viktigt att förtydliga skillnaden mellan utvärdering och den enklare uppföljningen. Upp-
följning är en fortlöpande insamling av data för att kontrollera hur ert arbete fortlöper. En 
utvärdering är mer omfattande och innefattar värdekriterier (hur väl uppfyller vi målet) eller 
försöker fastställa orsakssamband (varför blev det som det blev?)

Ibland sätter man igång med utvärderingen först i slutet av ett uppdrag eller projekt, när det är 
dags att säga något om vad som har åstadkommits. Men utvärderingen bör planeras och sätta 
igång långt tidigare. Några skäl till det är: 

•  Utvärderingen kan hjälpa till att utforma tydliga och mätbara mål för arbetets process 
och resultat. 

•  Genom att samla in synpunkter från medverkande vid olika tillfällen under arbetets 
gång kan man följa framsteg och/eller tidigt upptäcka att det är på väg åt fel håll. 

•  En kontinuerlig datainsamling ger en tydligare bild av hur medverkande upplever 
arbetet och ger i slutändan en mer fullständig bild av vad som har åstadkommits.

 
 

Ska vi följa upp eller utvärdera? 

Tips! 
När det gäller effektutvärderingar har SKL tagit fram Guide för 
effektutvärdering av sociala investeringsprojekt.  I guiden beskrivs 
hur ett socialt investeringsprojekt kan utformas för att vara möjligt 
att utvärdera samt hur utvärderingen kan gå till.
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Om man inte har möjlighet att göra en utvärdering så kan en strukturerad uppföljning vara ett 
alternativ. Det kräver tid för reflektion och dokumentation och några övergripande frågor att 
besvara är:

•  Vad är det viktigaste vi lärt oss? 
•  Vad kommer vi aldrig att göra om, och varför? 
•  Vad var den mest lyckade delen i hela processen, och varför? 
•  Var har resultatet fått mest betydelse och varför?

Hur och vad ska vi mäta?
Oavsett om vi väljer uppföljning eller utvärdering i någon form kan det vara bra att tidigt i ut-
vecklingsarbetet identifiera såväl framgångsfaktorer som indikatorer som ett sätt att kunna följa 
hur arbetet utvecklas. Framgångsfaktorer besvarar frågor som ”Hur vet vi att arbetet lyckats?” 
och ”projektet är framgångsrikt om ...”.  Framgångsfaktorer är ofta ganska allmänna uttalanden 
och i arbetet med att utveckla en organisations arbete med sociala investeringar kan det bl a 
handla om politisk vilja, organisatorisk samordning och att det finns avsatta resurser för arbetet. 

Indikatorer har ungefär samma funktion men är ofta mer specifika. De är ”rubriker” som il-
lustrerar vad som har uppnåtts inom ett visst område, snarare än om processen som helhet var 
framgångsrik. Indikatorer måste vara meningsfulla (att man förstår att de är viktiga), relevanta 
(så att de verkligen mäter vad man vill uppnå inget inte annat), och alltså på något sätt mätbara 
(så att data kan samlas in utan att det är alltför krångligt). Data kan vara både kvalitativa (till 
exempel från intervjuer) eller kvantitativa (till exempel från enkäter). Exempel på olika typer av 
indikatorer är: 



48

Strukturella indikatorer 
Handlar om att belysa det ramverk som är styrande för en fråga eller ett område, t ex övergripande 
beslut, policys, visioner, varumärke eller profil. Strukturella indikatorer kan vara viktiga för att 
identifiera luckor i de styrande ramverken. Exempel på indikatorer är:

•  Det finns styrande dokument som anger mål och riktning för arbetet.
•  Finns tydliga ansvarsfunktioner utsedda.

Processindikatorer 
Processindikatorer handlar om vad som görs för att förverkliga de uppsatta målen och kan 
beskrivas i förhållande till de strukturella ramverk som finns. De inkluderar alla åtgärder, program 
och planer som genomförs för att uppnå de resultat man strävar efter. Processindikatorer mäter 
även i vilken omfattning olika ansträngningar görs i förhållande till de förutsättningarna som 
finns. Till exempel:

•  Grad av samverkan mellan olika medverkande aktörer.
•  Andel resurser (t.ex. pengar och kompetens) avsatta för ändamålet.

Resultatindikatorer 
Används som stöd för att bedöma effekterna av olika aktiviteter och processer i förhållande 
till uppsatta mål. De visar på utfallet av de ansträngningar som gjorts och vad befintliga 
förutsättningar gett för resultat. Resultatindikatorer fångar kunskap, individuellt så väl som 
kollektivt, som visar på graden av förverkligande, exempelvis: 

•  Andel som går ut skolan med godkända betyg.
•  Andel som kommit i arbete efter genomförd insats.
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Förbättringshjulet – som utgångspunkt för utvecklingsarbetet
Här presenteras ett arbetssätt som bygger på några generella utgångspunkter för utvecklingsar-
bete. Många av er som läser det här, har säkerligen både kompetens och erfarenhet av den här 
typen av utvecklingsarbete och känner igen er väl i resonemang och steg. Vi vill ändå påminna 
om vikten av att följa de olika stegen och inte ha för bråttom till att ”börja göra”. Vår förhopp-
ning är att det ska kunna fungera som en inspiration och en hjälp till att uppnå era mål inom 
ert utvecklingsarbete. Oftast brukar man beskriva utvecklingsarbete som en ständigt pågående 
process, där varje steg bygger på det tidigare. Ett vanligt sätt är att visualisera det är just genom 
ett så kallat förbättringshjul, såsom PDSA-hjulet.10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innan arbetet i förbättringshjulet påbörjas behöver vi först fastställa två grundläggande delar 
som vi handlar om motiv (varför gör vi det här) och att sätta mål för arbetet (vad ska uppnås).

10	 PDSA-hjulet	är	ett	verktyg	för	förbättring	och	förändring.	Bokstäverna	står	för:	Plan-	Planera	ett	test:	vad	vill	du	göra,		vem	ska	göra	

det,	var	och	när.	Do	-	Sjösätt	planen	och	samla	information	om	vad	som	har	fungerat	bra	och	mindre	bra.Study	-	Samla	ihop	dina	teammedle-

mmar	så	snart	som	möjligt	efter	testet	och	analysera	utfallet,	det	vill	säga:	vad	fungerade,	vad	fungerade	inte,	vad	behöver	vi	anpassa,	utveckla	

eller	lägga	åt	sidan?		Act	-Använd	de	nya	kunskaperna	för	att	planera	nästa	test.
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Fastställ motiv - Varför ska vi göra en förändring? 
Motiv kallas även ibland för syfte och beskriver anledningen till det ena eller andra. Motivet 
svarar på frågan varför vi har någon slags utvecklings- eller förändringsarbete i tankarna, varför 
vi vill göra det här.  Motiven till att förändra något utifrån ett socialt investeringsperspektiv tar 
inte sällan sin utgångspunkt i den problematik som vi tidigare har identifierat, nämligen den 
som handlar om kortsiktighet, sektorisering och brist på samordning. Således kan ett motiv till 
förändring handla om att komma bort från detta och arbeta för ökad synkronisering av insatser. 
Det kan till exempel vara insatser som omfattar skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och 
som kräver ett gemensamt ansvarstagande som spänner över huvudmän, verksamheter och 
vårdnivåer. Prata om de motiv som ligger bakom initiativet till att detta utvecklingsarbete ska 
komma igång. Några frågor /utgångspunkter för denna första diskussion är:

•  Vilket är motivet till att göra en förändring? Den som bjuder in till första mötet får 
presentera bakgrunden. .

•  Hur kan detta kompletteras av deltagarna i gruppen? 
•  Finns en gemensam bild av bakgrund och motiv? 
•  Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemet?
•  Hur hanterar vi de här problemen inom offentlig sektor i dag och tidigare? Har förut-

sättningarna förändrats?

Låt alla komma till tals och dokumentera vad ni kommer fram till. Här är det viktigt att inte gå 
för fort fram. Troligen finns flera och kanske ganska olika bilder av vad som är problemet och 
dess bakgrund. Det är precis som det ska vara och det finns inte bara en sanning att ta fasta på. 
Här kommer sammansättningen av olika kompetenser och perspektiv till sin rätt. Låt tankar 
och resonemang ta plats och avsluta med en gemensam konklusion av läge och behov. 

Fastställ mål för arbetet
Här handlar det om att tänka igenom och formulera mål för arbetet. Vilka förändringar är det 
ni vill uppnå? Sätt en tydlig formulering av vad det är som ska uppnås.  I denna fas kan det vara 
värdefullt att titta på befintliga styrdokument eller policydokument för att se hur detta utveck-
lingsarbete stöds av redan befintliga mål för kommunen eller regionen. 

Börja med de här två grundläggande delarna!
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Ta hjälp av de här frågorna när ni diskuterar och sätter era mål:
•  Vilka resultat vill ni uppnå, försök vara så konkret som möjligt, beskriv dem och måla 

för er själva upp en bild av ett lyckat resultat.
•  Vilka är de positiva effekter är det som förväntas? 
•  Var ska förbättringarna synas? I den dagliga verksamheten? I organisationen eller kanske 

inom området ledning och styrning? Annat?
•  För vilka, individer, grupper eller strukturer är de avsedda? 

Flera nivåer av mål
Utvecklingsarbetet kommer att gestalta sig olika beroende på vilka mål vi sätter upp. I vart fall 
finns två nivåer behöver formuleras. 

Övergripande mål – beskriver den helhet som det aktuella uppdraget är en del av. Här beskrivs 
det långsiktiga målet.

Uppdragets mål - beskriver målet för det aktuella arbetet. Vad ska ert arbete bidra med för att 
nå det övergripande målet?

Till exempel så här:
Övergripande mål: Minska arbetslösheten hos unga vuxna i kommunen.

Uppdragets mål: Utveckla en långsiktig samverkan mellan lokala företag, arbetsförmedling och 
kommunens arbetsmarknadsenhet.

Dokumentera era mål och stäm av med gruppen så att det finns en samstämmighet kring 
målbilden. Låt den här delen process ta den tid det behöver, det är grundläggande för att lyckas 
i det fortsatta arbetet och minskar risken för att hamna fel eller att tvingas backa och göra om.
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Den här fasen handlar om att få syn på det område ni ska arbeta med och att innan några beslut 
fattas om vilka insatser som bör göras, hur det ska gå till och vilka som bör involveras och så 
vidare behövs en bild av nuläget. Tänk här att det ofta är flera olika processer som bör beskrivas. 
De kan avse att beskriva en ev. målgrupp, den organisation och systematik som vi använder för 
att hantera frågorna i dag, en genomgång av forskningsresultat eller en sammanställning av en 
omvärldsbevakning avseende goda (och dåliga) exempel på insatser och systematik från andra 
håll. Här utgör arbetsgruppens kompetens och erfarenheter grunden i att få fram en gemensam 
och autentisk bild av nuläget, som gärna kan kompletteras av en omvärldsbevakning.  

Omvärldsbevakning
En bra omvärldsbevakning kan ge kompletterande kunskapsbild och värdefull input om 
olika sätt att organisera, genomföra och följa upp insatser inom det området ni arbetar med. 
Omvärldsbevakning (och analys) kan beskrivas som en process där man observerar omvärlden 
för att bättre förstå förutsättningarna för den egna verksamheten idag och i framtiden.  

Det finns flera olika sätta att gå till det i sin omvärldsbevakning. Ett förslag är att försöka täcka 
tre huvudområden:

1. Det politiska perspektivet – Vilka politiska initiativ och beslut finns att hitta inom det 
område ni arbetar med?  Vilka olika ståndpunkter ligger till grund? Tänk på såväl den 
nationella som regionala och lokala nivån. 

2. Det institutionella perspektivet – Vilka förutsättningar har man skapat inom 
organisationer eller institutioner för att hantera de aktuella frågorna/området? Finns 
roller och ansvar definierade? Vilka uppdrag finns formulerade inom området?  

3. Det strukturella perspektivet Vilka strukturella förändringar i samhället kan ha 
betydelse för det område vi arbetar med? Det kan till exempel handla om ny teknik, 
ekonomiska, demografiska och värderingsförändringar

1. Se
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Nu är det dags att samlas och prata om de olika delar man fått syn på och beskrivit första steget 
i hjulet, (SE), Det handlar det om att tolka de olika resultaten, sätta dem i sitt sammanhang, 
fundera kring hur de olika bilderna och resultaten hänger samman. Vad betyder de olika delarna 
i ljuset av varandra? Vilken bild av helheten växer fram?

En gemensam reflektion synliggör inte bara kunskap, utan även olika värderingar och eventuella 
bakomliggande föreställningar. Reflektion och dialog i den här fasen leder till att det blir möjligt 
att göra medvetna val och att verkligen träffa rätt med sina kommande insatser.

Några frågor att fundera över i att analysera nuläget: 

•  Vad ser jag/vi?
•  Vilka mönster framträder? 
•  Vad betyder de, vilka olika förklaringar kan finnas? 
•  Vilka indikatorer behöver analyseras djupare för att söka orsaker till resultaten?
•  Vilka olika styrkor och svagheter finns i vårt sätt att organisera, strukturera och genomföra 

arbetet i dag? 
•  Vilka slutsatser kan vi dra? 

Dokumentera era diskussioner och sammanfatta de viktigaste slutsatser ni har fått fram genom 
ert arbete med nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning och analys. 

2. Tänk (och prata om saken!) 
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Nu gäller det att bli mer specifik, hur går vi vidare utifrån resultaten?

•  Att utifrån:
•  Våra motiv och mål
•  Vår beskrivning av området
•  Resultatet av omvärldsbevakningen
•  Baserat på lärdomar och slutsatser från tänk- och analysfasen
•  Resultat från en eventuell brukardialog

                

Formulera hur vi ska agera? Vilka är de insatser som svarar bäst mot ovanstående?
För att nå målen med ett förändrings- och utvecklingsarbete behöver insatser ofta göras på flera 
olika nivåer på samma gång. Vi gör i detta steg några medskick kring följande tre nivåer: 

A. Insatser riktade till en målgrupp
B. Utveckla verksamheten
C. Systemförändringar 

Se de tre nivåerna (A-C) som beskrivs som ett stöd i beslutet inför vad som faktiskt ska göras 
(steg 4) och för att de mål som ni satt upp för arbetet ska kunna nås. 

A. Insatser riktade till en målgrupp
De insatser som ska göras behöver inte enbart handla om helt nya. De åtgärder som bedrivs 
idag kan vara rätt och fungera bra men kan ändå göras ännu bättre genom att de till exempel 
i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. En viktig del i 
arbetet med att påverka för målgrupper i utanförskap är att erbjuda förbättringsförslag till alla, 
sk generella och riktade insatser. 

3. Välj
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Åtgärderna kan vara på såväl:

strukturell nivå, det vill säga minska de faktiska socioekonomiska skillnaderna genom att 
exempelvis öka förutsättningar att klara skolan, höja utbildningsnivån och stöd till arbete. 

kompensatorisk nivå, - olika målgrupper har olika stort behov av stöd från samhället. Det 
innebär att man behöver fundera på hur en insats ska utformas då den ska riktas till en viss 
målgrupp för att utfallet ska bli likvärdigt. Till exempel om man arbetar med arbetsmark-
nadsinsatser till arbetslösa, då kan man behöva utforma stödet till unga lågutbildade mödrar 
på ett sätt och stödet till äldre arbetslösa män på ett helt annat sätt. Det krävs olika strategier 
för hur och var man kan nå olika målgrupper!

Vad ska vi åstadkomma och hur då? 
Innan vi bestämmer vilka insatser som ska göras kan det vara en bra ide att beskriva ett tänkt 
samband mellan aktiviteter å ena sidan och resultat och effekter å andra sidan, dvs. den förändring 
som vi vill att vår arbete ska åstadkomma. Det kan också vara bra att göra en beskrivning 
över de mekanismer som antas vara orsaken till sambanden och att definiera denna kedja av 
händelser, hur de hänger ihop. Det kan bidra till en gemensam förståelse för vad den fortsatta 
processen innebär. Kedjan beskriver de olika komponenterna som bidrar till att skapa värde 
för den som ska gynnas av insatsen. Det blir också ett sätt att synliggöra att målet med ert 
utvecklingsarbete sedan följs av ”de rätta insatserna och aktiviteterna”. Detta sätt att göra en 
beskrivning kallas ibland för effektlogik och handlar om att systematiskt, och gärna visuellt, 
enligt nedan, formulera och presentera er gemensamma förståelse av sambanden mellan resurser 
och aktiviteter i insatsen och de förändringar eller effekter som ni vill uppnå.
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Några frågor för er att fundera på, som hänger ihop med effektlogiken beskriven ovan: 

•  Vad säger forskning och evidens om metoder/insatser för att arbeta med vår målgrupp?
•  Vilka effekter på lång sikt försöker vi att uppnå? 
•  Vilka resultat/effekter behöver vi för att få dessa effekter på lång sikt? 
•  För att nå resultaten/effekterna vilka aktiviteter behöver vi då genomföra och vilka 

utfall/direkta effekter kan vi förvänta oss av dessa?
•  Vad krävs det för resurser för att vi ska kunna genomföra aktiviteterna?
•  Vilka resurser har vi för att kunna arbeta mot de mål vi satt för målgruppen? Vilka 

ramar och förutsättningar skapar det?

Ta er gärna tid med att göra en sådan här logikkedja, diskutera de olika delarna och 
sammanfatta sedan resultatet. När ni gjort denna ”resa” är det dags att gå till GÖR, steg 4 i 
förbättringshjulet.

B. Utveckla verksamheten
Om vi sett att målgruppens behov och vår verksamhets insatser inte stämmer överens eller att 
kvaliteten hos insatserna inte är tillräckligt bra så kan det vara läge att initiera ett förändrings-
arbete i verksamheten. Verksamhetsförändring handlar ofta om att göra saker och ting bättre. 
Kvalitet i detta avseende handlar om att göra rätt sak, på rätt sätt, i rätt tid. Vad som är det 
rätta utgår alltid från behoven hos dem som verksamheten är till för. Varje nämnd/förvaltning/
organisation som vill förbättra kvaliteten i sitt arbete behöver arbeta med att definiera vad 

Effektlogik
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kvalitet innebär i just den verksamhet som de bedriver. Detta innebär bland annat att kartlägga 
de krav som finns i lagar och riktlinjer, att tolka mål och beslut på lokal och nationell nivå, att 
skapa kunskap om verksamhetens resultat och effekter. Några frågor att utgå från är: 

•  Vilka aktiviteter och verksamhetsdelar har vi som stödjer målgruppen? 
•  Hur fungerar de?
•  Gör vi rätt saker?
•  Når vi alla i målgruppen med våra insatser? 
•  Möter vi målgruppens behov på ett bra sätt med de insatser vi utför? 
•  Varför arbetar vi som vi gör?
•  Finns alternativ? 
•  Hur kan vi tänka nytt och prova nya arbetssätt/nya lösningar? 
•  Hur ska vi fortsätta arbeta?

C. Systemförändringar
Inom det socioekonomiska fältet lyfts stuprör, kortsiktighet och brist på samordning fram som 
några av de stora hindren för att utforma insatser som verkligen gör skillnad och är hållbara 
över tid. Detta är viktigt att ha med sig om man vill påverka systemet. Viktiga förutsättningar 
är samverkan och kompetens. Genom tvärsektoriella eller transdisciplinära samarbeten kan mål 
nås snabbare och resurser sparas. En av utmaningarna kring ökat samarbete/samverkan är att 
budgeten oftast är fördelad i ”stuprör”. Genom att skapa gemensamma mål kan vi stimulera 
gränsöverskridande ledarskap som kan överbrygga några av de hinder som budgeten kan utgöra 
i sammanhanget. Detta förutsätter gemensamma mål och politiska beslut som kan understödja 
processen. 

Det behövs också en politisk beslutsprocess som fokuserar på att förbättra själva systemet och 
dess verksamhetsprocess snarare än kontroll av enskilda myndigheter och funktioner. Det kan 
handla om att öppna diskussionen kring hur problemet ska definieras, vilket också påverkar 
vilka lösningar som kan stå till buds. Hur kan vi som organisation utveckla ny kunskap för att 
lösa ett problem?  Om vi siktar mot att göra mer strategiska förändringar utifrån de resultat 
vi fått fram så kan man behöva tänka till kring fortsatta steg. Med detta perspektiv handlar 
det hela om att få hjälp att synliggöra och åtgärda de brister i våra strukturer som lett fram till 
behovet av sociala insatser I detta sammanhang handlar det om att fundera på: 

•  Hur organiseras verksamheten? Arbetar vi inom verksamheten utifrån bästa tillgängliga 
forskning och evidens? Har vi tid för reflektion över uppnådda resultat och att vi gör 
rätt saker?

•  Finns det mål och styrdokument som understödjer ett arbete med socialt investerings-
perspektiv? 
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•  Hur utformas våra styr och uppföljningssystem? Hur fördelas vår budget? Vilka 
beslutsunderlag styr budgetfördelningen?  Hur ser analyserna ut? Innehåller de ett 
socioekonomiskt perspektiv? 

•  Hur ser ersättnings- och belöningssystem ut?
•  Hur mycket av resurser och arbetstid utgörs av ”tidiga insatser” och förebyggande 

karaktär?  Är det tillräckligt? Hur kan vi göra detta mer medvetet och strukturerat?
•  Finns det tillräckligt med handlingsutrymme för handläggare/tjänstemän att kunna 

utforma insatser utifrån behov?
•  Inför större beslut som berör medborgargrupper, görs någon konsekvensanalys av hur 

det påverkar olika socioekonomiska grupper?
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Då är vi framme till det fjärde steget i hjulet och det är tid att gå från ord till handling. I detta 
skede behöver vi bli klara över hur vi ska gå till det för att uppnå våra mål. Ett bra sätt att få en 
enkel struktur på ert arbete är att lägga in era olika insatser och aktiviteter i en enkel handlings-
plan. 

Vad – ska göras?
Hur – ska det göras?
När – gör en grov tidsplanering
Vem – har ansvar för att initiera arbetet? Vilka fler behöver vara involverade?
Uppföljning/avstämning – Hur ofta och på vilket sätt kan vi hålla koll på att vi är 
på sätt väg?

Ett varv till…. 
Efter att de olika insatserna genomförts och fått olika typer av resultat och utfall är det dags att 
börja om i hjulet och återvända till en ny beskrivning av nuläget. Vad har hänt och vad betyder 
det för oss i vår strävan mot målen?

4. Gör 
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Gemensam styrning och ledning som möjliggör gränsöverskridande synkroniserade insatser på 
rätt nivå och vid rätt tidpunkt kommer att vara nödvändiga ingredienser för att minska utan-
förskapet. 

En nyckelfråga för att möta de olika utmaningar samhället står inför kommer att vara hur 
offentliga organisationer väljer att hantera komplexa samhällsproblem. En av stötestenarna är 
att både arbeta med det som redan görs i det dagliga arbetet och samtidigt öppna upp för nya 
sätt att ta sig sina arbetsuppgifter. Av de som är beslutsfattare idag och imorgon kommer det 
att krävas såväl mod som öppenhet och prestigelöshet för att uppnå sådana förändringar. Det 
offentligas kunskap och förmåga att tänka nytt och utveckla verksamheter behöver förstärkas 
och metoder för att förstå och förändra olika komplexa system behöver vidareutvecklas. 

Sociala innovationer i offentlig sektor skulle kunna vara en sorts ram för ett arbete som handlar 
om förnyelse av offentlig sektor för att hantera komplexa samhällsproblem. Det behöver också 
finnas utrymme för fler samhällsaktörer än ”bara” det offentliga för att tillsammans kunna 
skapa värden och uppfylla sociala behov. Men det kräver att det offentliga vågar öppna uppför 
detta och involvera många olika intressenter och aktörer i samhället. Vår förhoppning är att 
medskapande processer kan vara ett verktyg som möjliggör för nytänkande och lösningar på 
samhällsutmaningar. 

Ett socialt investeringsperspektiv tror vi är en annan viktig komponent för att komma vidare i 
att utveckla våra samhällssystem och som kan bidra till att identifiera, beräkna och genomföra 
viktiga samhällsinvesteringar i humankapitalet. 

Vägen framåt – öppna upp för nya lösningar 
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Vi önskar dig lycka till i ditt arbete 
med sociala investeringsperspektiv!

Skandia Idéer för Livet och författarna vill rikta ett stort 
tack till referensgruppen för deras viktiga arbete och vär-
defulla synpunkter: Thomas Johansson Länsstyrelsen 
Dalarna, Tomas Bokström, SKL och Siw Jatko, Nynäs-
hamns kommun.
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Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt – Sveriges Kommuner och Landsting 
2014

Organisering och styrning av sociala investeringar. Erik Jannesson och Robert Johnsson, 
Centrum för kommunstrategeiska studier, Linköpings universitet, SKL, Februari 2015.

Folkhälsan i Sverige 2014, rapport från Folkhälsomyndigheten

Hellre rik och frisk -  Om familjebakgrund och barns hälsa , Eva Mörk, Anna Sjögren och 
Helena Svaleryd. SNS Förlag,  2014

Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet.  Innovationsrådets 
betänkande 2013 (SOU 2013:40)

Sociala investeringar kring barn och unga,  Ingvar Nilsson (2012)

Patient och brukarmedverkan – för ökad kvalité och effektivitet i hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting 2010. 

Handbok i den socioekonomiska kalkylmodellen, Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog ihop med 
Ideer för Livet, 2014  www.utanforskapetspris.se

Förutsättningar för innovation – Enkätundersökning om kommuner och landstings syn på 
innovationsfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting, 2014.

Sociala investeringar - I Sveriges kommuner och landsting – resultat från enkätstudie. Sveriges 
kommuner och Landsting, 2015.

Referenslitteratur
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Utanförskap är ett mångfacetterat begrepp men vi väljer i denna guide att lägga in betydelsen 
av att det handlar om människor som av olika anledningar är beroende av samhällets stöd för 
försörjning eller andra stödinsatser. 

Socioekonomi har enligt Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs perspektiv framför allt med 
ekonomisk och/eller social dysfunktionalitet att göra – när marknaden och/eller det offentliga 
systemet misslyckas med att använda befintliga resurser till att ge människor på marginalen en 
vettig chans. 

Socioekonomiska analyser handlar om att analysera utanförskap, prevention och rehabilitering 
Den socioekonomiska analysen utgår från ett samhällsekonomiskt synsätt med ett tydligt 
aktörs- och fördelningsperspektiv kring enskilda individer eller grupper i någon form av 
utanförskap. Den socioekonomiska analysen är både synsätt och ett knippe metoder (modeller) 
samt en strukturerad databank med vars hjälp man i ekonomiska termer kan beskriva, värdera 
och analysera samhällets kostnader för olika former av utanförskap för individer eller grupper 
av individer och dess händelseförlopp och situationer (till exempel gatuvåld), populationer 
(stadsdelar, kommuner och regioner). 

Socioekonomiska kalkylmodellen handlar om att göra utvärderingar av resultat eller sociala 
investeringskalkyler inför framtiden. Kalkylerna kan göra på flera olika sätt:

* som en del av ett underlag inför beslut om en insats eller projekt – sociala investerings-
kalkylen.

* som en del av en resultatanalys där vi kan jämföra.
a. en insats i förhållande till att inte göra en insats (best case vs worst case)
b. flera insatser med varandra (vilken insats är mest kostnads- och resultateffektiv)

 
Sociala investeringar brukar förklaras som att man tar en kostnad i ett tidigt skede och förväntar 
sig att detta får långsiktiga effekter, till exempel i form av ändrade beteende om insatsen är 
framgångsrik. 

Socialt investeringsperspektiv  handlar om en perspektivförändring och att tydliggöra att 
insatser för människor inte ska betraktas som en kortsiktig kostnad. Det handlar om att se 
kostnaden som en långsiktig investering i humankapitalet som får effekter på framtida beteenden 
och utgifter. 

Bilaga 1 - Definitioner och begrepp 
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Effektivitet. I denna guide tänker vi att effektivitet handlar om att använda de offentliga 
resurserna på bästa sätt, där de gör mest nytta. Det handlar om att den offentliga organisationen 
har förmågan att välja rätt insats, vid rätt tidpunkt, med rätt kvalitet och till rätt kostnad, i syfte 
att förebygga utanförskap.

Operativ effektivitet handlar det om att hitta och börja använda de metoder som på bästa vis 
uppfyller målet för vissa klientgrupper eller vissa problemområden. Målsättningen bli att lyckas 
på klientnivå eller med enskilda projekt. Är främst en fråga för facknämnder och fackförvalt-
ningar – hur löser vi på bästa vis vårt uppdrag för de målgrupper vi arbetar med?

Strategisk effektivitet handlar om att få hjälp att synliggöra och åtgärda de brister i våra 
strukturer som lett fram till behovet av sociala investeringar.  Med detta synsätt blir sociala 
investeringar i högsta grad en fråga för kommun- eller landstingsstyrelsen, för förvaltnings- 
och ekonomichefer. Då blir det relevant att ställa sig frågor som; Hur använder vi totalt sett de 
resurser vi förfogar över i landstinget/kommunen på bästa vis? 

Social innovation kan förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller 
inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska 
lösa samhällsproblem på nya sätt.
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Bilaga 2 Att infoga nya data i  
Basmodellen – av Ingvar Nilson och 
Anders Wadeskog, SEE AB

Att tänka på!

Det är en stor fördel om den person som ska föra in nya 
data i kalkylmodellen också har arbetat i denna och/eller 
har goda kunskaper i Excel. 

För mer information om kalkylmodellen hänvisar vi till 
följande litteratur:
 

•  Användarmanual – Skandia Idéer för livets kalkyl- 
modellen för sociala investeringar 

•  Handbok i beräkningar av Sociala investeringar 
•  Kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar 

Bas-utbildning
•  Kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar 

Kombi-utbildning

Manualerna finns tillgängliga på Idéer för Livets hemsida 
www.utanforskapets pris
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När man tagit fram nya data till Basmodellen skall de göras tillgängliga för nya kalkyler. Det 
innebär att de skall kunna väljas på fliken Målgrupp & Insatser.
Man kan göra nya data valbara på Målgruppsfliken på lite olika sätt beroende på hur de nya 
kostnaderna sammanställts och hur man tänker sig att använda dem framöver. I figuren nedan 
har vi delat in de nya kostnadsposterna i två grova grupper – Mikrodata över insatser under ett 
eller flera år och aggregerade genomsnittliga årskostnader.

De aggregerade årskostnaderna bör vara specificerade på samma uppsättning aktörer som de 
som finns i Basmodellen – dvs. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun, Landsting, 
Rättsväsende och Övriga.  De nya årskostnaderna kan då läggas in så att de direkt (Målgrupp & 
Insatser) eller indirekt (via Annan data) kan användas i en kalkyl.

Om man vill använda icke summerade mikrodata som följer samma hierarki som i Basmodellen, 
dvs Aktör, Enhet och Insats under ett år, så använder man i stället flikarna Mikrodata In, 
Mikrodata Ut och Annan data för att göra de nya kostnaderna tillgängliga i Basmodellen. 

Inledning
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I tabellen nedan har vi räknat samman en genomsnittlig årskostnad för en person som Charlie i ett 
visst åldersintervall. Årskostnaderna fördelar sig på samma aktörer som i resten av Basmodellen.

I tabellen är vissa av de beräknade årskostnaderna specificerade på decimalnivå, vilket kan leda 
tanken till att det är exakta belopp. I praktiken är det oftast en viss kostnad som fördelats ut över 
flera år och/eller bygger på sammanvägda kostnader för specifika individer/typer med skiftande 
insatser.  Om årskostnaderna skall användas som de är, på egen hand eller tillsammans med 
andra kostnadskategorier på fliken Målgrupp & Insatser så är det bara ett steg till att göra den 
nya kostnadskategorin tillgänglig. Man skriver (eller kopierar) helt enkelt in årsvärden på en 
ledig gul rad som i figuren nedan.

Summerade Årsvärden - direkt

Total
Arbetsförmedling 700
Försäkringskassa 0
Kommun 29733.33333
Landsting 23025
Rättsväsende 0
Övriga 5333.333333
Grand Total 58791.66667



68

De redigerbara raderna börjar på den 26:e raden i det område som, passande nog, kallas - Egna 
årskostnader. Man måste ange ett namn, här Charlie 1, och enbart skriva i de gula fälten. Den 
summerade årskostnaden räknas fram automatiskt.

Nu är det bara att använda den nya kategorin i kalkyler i Basmodellen och vidare in i Kombi-
modellen.
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Det är inte ovanligt att man tar fram flera nya kostnadskategorier som avser en viss målgrupp. 
I fallet med Charlie så gjordes en ålderuppdelning, vilket innebär att det skapades två stycken 
årskostnader per aktör. I andra fall kan det handla om gruppering på kön, på drog, på stadier 
i skolan, på avstånd till arbetsmarknad etc. I dessa fall vill man ofta ha möjligheten att väga 
samman till en genomsnittlig årskostnad för en viss målgrupp för en insats. 

Man kan göra detta direkt på fliken Målgrupp & Insatser precis som vi gör med övriga kostnads- 
kategorier där. Oftast är det dock praktiskt att kunna göra sammanvägningarna som en förmodell 
till den vägning som görs på fliken Målgrupp & Insatser.  Detta är syftet med fliken Annan data. 
I figuren nedan har årsvärdena för Charlie lagts in på en ledig rad i den övre tabellen på denna 
flik. Även här lägger man enbart in årsvärdena per aktör. Summeringen sker automatiskt.

 

Till höger om kolumnen Summa finns 7 kolumner (AD1-AD7) som används för att väga 
samman årsdata i tabellens rader. Här har vi antagit att vi vill väga samman Charlie med en 
annan kategori (person3) som har en annan kostnadsprofil. Detta för att vår målgrupp (eller en 
del av den) ser ut på detta sätt. Den sammanvägda kategorin består då av 80% Charlie och 20% 
Person 3.

Den nya kategorin dyker upp i tabellen nedanför på raden AD1 vilken motsvarar vägningskolumn 
AD1 i den övre tabellen. Här ger man den nya kategorin ett namn – till exempel Charlie svårare.

 

 
 
 
 

Summerade Årsvärden - indirekt
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Denna nedre tabell är kopplad till ett antal rader på fliken Målgrupp & Insatser vilket innebär 
att man automatiskt har fått in den skapade kategorin även där. Detta illustreras i figuren nedan, 
där ”Charlie svårare” nu dyker upp på rad 19 i avdelning som heter Annat mikro/viktat.
 

Denna kan nu användas i en kalkyl på egen hand, som en egen redan viktad målgrupp, eller 
viktas samman med andra kategorier som finns på denna flik. 

Om man vill förändra något i den nya kategorin så gör man detta på fliken Annan data.

Om man ställer samman årskostnader för nya målgrupper på det sätt som beskrivs i denna 
rapport, finns det oftast en detaljerad beskrivning av de insatser som ingår i årskostnaden kring 
målgruppen. Inte sällan i form av en kronologi som följer ett scenario eller ett faktiskt förlopp 
för en individ. Denna typ av kostnadssammanställning kan tas tillvara och återanvändas på 
olika sätt. Ett sätt är att lägga in det i Basmodellens flikar för Mikrodata. Detta förutsätter att 
sammanställningen gjorts med den hierarki av aktörer som används i Basmodellen. 

Denna hierarki utgår från de 6 aktörer som finns i Basmodellen. Varje aktör kan ha en eller 
flera godtyckliga underenheter som var och en använder resurser för att göra aktiviteter/insatser 
som man mäter i en viss sortenhet och som har en viss kostnad per sådan sortenhet. Det 
enda tvingande i denna hierarki är att varje insats/aktivitet måste kunna knytas till en av de 
fördefinierade aktörerna.

På fliken Mikrodata In kan man mata in data för fyra olika personer eller genomsnittspersoner ur 
en målgrupp. För varje person/målgrupp kan man ange 100 insatser/aktiviteter som tillsammans 
ger en årskostnad, fördelad på de 6 aktörerna. 

Specificerade kostnadsdata - Mikrodata
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Om man har flera insatser/aktiviteter i det underlag man vill föra in så får man trimma ner 
det innan det läggs in. Antingen ta bort eventuella outnyttjade poster eller slå samman flera 
aktiviteter till kompositinsatser. Vi har själv ofta gjort för t.ex. olika sjukvårdsinsatser eller 
rättegångar av olika svårighetsgrad, som innehåller olika mängder av och/eller kostnader för, en 
rad insatser.

Om man på fliken Mikrodata In skriver in aktiviteterna/kostnadsposterna för hand så finns det 
en lista på möjliga värden att använda i kolumnen Aktör. Denna öppnar sig om man klickar i 
cellen. Det ser ut som i bilden nedan.

Om man har en tabell i Excel som har samma struktur som de som finns på fliken Mikrodata In 
så kan man även kopiera direkt från dessa och klistra in (special - värden). Om det underlättar 
för överblicken, så kan man radera allt som finns i de befintliga tabellerna först. 

Oavsett hur man gör det så kommer det att finna en eller flera beskrivningar av årskostnaderna 
för en viss person. Nedan illustreras hur det kan se ut för de två varianterna av Charlie. Notera 
att beteckningen på personen i tabellen skrivs in i det gula fältet ovanför Aktörskolumnen.

Det är, som synes, många aktiviteter/insatser som inte används i de bägge tabellerna. Detta 
beror framför allt på de inte används både i tabellen för 16-19 och tabellen för 20-25.  
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I och med att det totala antalet rader inte överstiger 100 så kan man behålla alla aktiviteter/
insatser i bägge. Detta är en fördel såväl om man vill ändra i de befintliga scenarierna->tabellerna 
som om man vill kopiera över aktivitets/kostnadslistan till ytterligare typpersoner.

Basmodellen behöver en årskostnad summerad per aktör. Detta får man via en så kallad 
Pivot-tabell. På fliken Mikrodata Ut återfinns en sådan per person, dvs. fyra stycken, varav endast 
två hör till inmatningen av kostnader för Charlie.

Pivot-tabellerna på fliken Mikrodata Ut uppdateras genom att man högerklickar på tabellen och 
väljer att uppdatera data. Pivot-tabellerna för Charlie ser ut som i bilden nedan.
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Pivot-tabellerna summerar värdena i kolumnen Kostnad fördelat per aktör i kolumnen Aktör. 
Även om man inte lägger in några aktiviteter/insatser på en eller flera av de 6 aktörerna, som i 
tabellen för Charlie 16-19, så kommer dessa med i Pivot-tabellen. Detta för att de behövs för 
symmetrin med resten av Basmodellen.

Resultaten i Pivot-tabellerna på fliken Mikrodata Ut länkas direkt över till fliken Annan data. 
De går in i den övre tabellen på de fyra första låsta raderna, som i bilden nedan. 

 

Där går de inte att redigera. Alla förändringar av värden på dessa fyra rader får göras på 
Mikrodata In och sedan uppdateras på Mikrodata Ut innan det dyker upp på de låsta raderna 
på Annan data.

På fliken Annan data kan man antigen skicka dem vidare till fliken Målgrupp & Insatser genom 
att sätta en 1:a i lämplig kolumn AD1-AD7 och sedan ge den ett namn i tabellen nedanför.

Man kan även skapa viktade kategorier av de nya personerna/målgrupperna. Detta aningen 
genom att sätta samman grupper med olik antal av de två, som visas i bilden ovan därAD3 
och AD4 är blandningar av Charlie 16-19 och Charlie 20-25 som sedan kallas Charlie yngre 
respektive Charlie äldre i tabellen nedanför. Vilket vissa i bilden nedan.
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Man kunde givetvis lika gärna väga samman med andra årskostnader för att skapa nya kategorier. 
Det kan vara någon av de andra mikrodatapersonerna (här person 3 och person 4) eller färdiga 
årsdata som kommer från annat håll.

De två Charlie (16-19 och 20-25) och de kategorier som skapades genom att vikta dessa (yngre 
och äldre), länkas vidare till fliken Målgrupp & Insatser.

I bilden nedan ser man att de dyker upp på de fyra första raderna (19-22) i avdelningen Annat 
mikro/viktat där det kan användas för att beskriva reala insatskostnader för dessa typer av 
målgrupper i Basmodellen. 
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Man kan välja att lägga in resultatet från en datainsamlingsövning på olika sätt. Det finns inget 
som är bättre eller sämre rent allmänt. 

Basmodellen behöver en genomsnittlig årskostnad fördelad på de 6 aktörerna. De olika sätten att 
lägga in nya data skapar alla en sådan genomsnittlig årskostnad som åter finns på fliken Målgrupp 
& Insatser och därmed kan användas i fortsatta kalkyler i såväl Bas- som i Kombimodellen.

Sätten att lägga in får i stället avgöras av behoven. 

Om det är att kunna lägga till insatser, ändra i kostnader för specifika insatser, skapa nya personer/
målgrupper som delar många av insatserna så skall man antagligen jobba med mikrodata.

Om man enbart tänker använda de nya målgruppsdata som de är eller väga samman dem med 
befintliga andra kostnader så behövs inte mikrodata. 

Om man vill kunna ändra i årskostnader, men det räcker med att kunna skala upp eller ner 
årskostnaden för enskilda aktörer och att kunna skapa flera permutationer av en viss målgrupps 
årskostnader utifrån detta, så går även detta att göra utan mikrodata.

Om man inte för in mikrodata i Basmodellen så kan man välja att göra det antingen via fliken 
Annan data eller direkt på Målgrupp/Insatser, beroende på vilket som är enklast eller mest 
flexibelt för den/de kalkyler man vill göra.  

Mer om Anders Wadeskog och Ingvar Nilssons arbete hittar du på; www.seeab.se

Avslutningsvis
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