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1. Inledning
Vilja finns och ambitioner är ofta höga när det gäller att ta itu med vad som
uppfattas som svåra och kostnadstunga problem och utmaningar i offentlig
sektor. Otaliga projekt har genomförts i offentlig sektor, men resultaten
är ofta relativt marginella och tyvärr är det mer sällan som de tillvaratas
systematiskt i ordinarie verksamhet. Det finns därför anledning att beskriva
tänkbara orsaker till detta, diskutera projektformen i sig och alternativ till
hur utveckling och förbättringar kan ske t.ex. inom ordinarie drift. Likaså
att diskutera förväntade resultat och implementering, samt spridning av
kunskap och erfarenheter.
En hel del fallgropar finns på olika organisationsnivåer under olika faser
oavsett om det gäller att genomföra utvecklings- och förbättringsprojekt,
insatser eller att kunna redovisa effekter. Omfattande kunskap, kompetens,
erfarenhet och medvetenhet behövs hos såväl uppdragsgivare som chefer,
utvecklingsledare och medarbetare. Långsiktigt och systematiskt arbete krävs
på olika organisatoriska nivåer från ide´/syfte till planering, genomförande,
uppföljning, utvärdering och implementering, inklusive spridning internt
och externt.
Syftet med denna handbok är främst att uppmärksamma och beskriva såväl
möjligheter som risker i utvecklingsarbete som rör välfärdens utmaningar på
olika organisatoriska nivåer i offentligt styrda och finansierade verksamheter.
Utgångspunkten är främst sociala investeringsprojekt som genomförts i
Borås Stad, som är bokens uppdragsgivare. Västra Götalands län och andra
kommunala sociala investeringsprojekt som har redovisats i rapporter,
utvärderingar och forskning är också underlag i boken.
Boken är upplagd utifrån vad som kan krävas under olika faser av arbetet
med utvecklingsprojekt eller förändringsarbete på olika ansvarsnivåer. Det
finns inga ”quick fix” eller universallösningar, modeller eller metoder utan
utgångspunkten är att först identifiera problem, undersöka dess orsaker
och relatera dessa till vilka insatser (metoder, modeller, arbetssätt) som kan
vara relevanta. Nödvändigt är att först genomföra en relativt omfattande
omvärldsanalys av vad som genomförts tidigare i området inklusive
utvärderingar och forskning. Syftet med utvecklingsarbetet behöver diskuteras
och fastställas likaså behövs det en realistisk tids- och arbetsplan, resurser
i budget, samt vilken organisering som är lämplig för att kunna planera
hur arbetet ska genomföras och följas upp. Dessutom är det betydelsefullt
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att tydligt fastställa befogenheter, mandat och ansvar för olika frågor på
olika nivåer. Alla delar av arbetet behöver dokumenteras och följas upp
systematiskt under hela processen. Kontinuerlig dokumentation är nödvändig
för att kunna beskriva och senare använda de kunskaper, lärdomar och
erfarenheter som uppnåtts i den ordinarie verksamheten. I arbetet och
processen är det därför ofta en fördel att ha med en informations- och/eller
kommunikationsstrateg.
Likaså är det viktigt att arbetet diskuteras, motiveras och förankras fortlöpande
på olika organisationsnivåer under beslutsprocessen och genomförandet
fram till avslut och implementering. Tidigare utvärderingar och forskning
visar att olika processfaser ofta tar längre tid och kräver mer arbete än vad
som ofta har beräknats. Förändringar och oväntade svårigheter av olika
slag inträffar som det krävs beredskap, kapacitet, kunskap och erfarenhet
för att kunna hantera på olika ansvarsnivåer. Det finns en hel del litteratur
om projektarbete och utvärderingar som beskriver ”så här gör man” Men
processen är komplicerad och förutsättningarna varierar, dessutom sker det
fortlöpande förändringar. Planer för arbetet behövs givetvis men de bör inte
var alltför detaljerade eftersom oförutsedda händelser alltid inträffar, vilket
medför att det behöver finnas utrymme för att kunna göra justeringar och
avvägningar utifrån vad som planerats och utifrån hur förutsättningarna
under processens gång har förändrats. Tid för att hinna ställa frågor, kritiskt
reflektera, analysera och diskutera är nästan alltid en bristvara som tyvärr
kan leda till felbedömningar och onödiga misstag. Till hjälp med detta kan
det vara bra att ha en handledare, utvärderare eller följeforskare.
Att få delta i ett långsiktigt strategiskt utvecklings- eller förändringsarbete
innebär en hög grad av kompetensutveckling och lärande för organisationen.
I sin förlängning innebär ett sådant arbetssätt en mer långsiktig och hållbar
verksamhet för chefer och uppdragsgivare. Ett sådant förhållningssätt
underlättar såväl rekrytering som att kunna behålla anställda.
Denna bok består av flera olika delar där varje författare står för sin del
av arbetet. Förordet i kapitel två är skrivet av Borås Stads kommunalråd
Anette Carlsson och Malin Carlsson som ingår i Beredningsgruppen och
representerar uppdragsgivaren. Kapitel tre är ett inlägg av Borås Stads
projektsamordnare Carola Samuelsson och innehåller erfarenheter av och
resonemang kring Borås Stads sociala investeringsprojekt. Därefter följer en
bakgrundsbeskrivning om sociala investeringar och deras uppkomst i kapitel
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fyra. Bokens huvuddel, kapitel fem, har mer karaktär av en handbok för olika
organisatoriska nivåers arbete med förändrings- och utvecklingsarbete såsom
sociala investeringar. I kapitlet ingår förslag på frågor som kan diskuteras
under arbetsprocessen. Undertecknad är författare till inledningen, kapitel
fyra och fem samt bokens avslutande reflektion.
Företaget Payoff AB:s medarbetare Claes Malmquist är författare till kapitel
sex som beskriver hur socioekonomiska beräkningar kan genomföras. Företaget
har även utbildat projektansvariga i Borås Stads sociala investeringsprojekt
när det gäller arbete med sådana beräkningar.
Näst sist följer huvudförfattarens referenser och allra sist två bilagor från
Payoff.
Boken avslutas med huvudförfattarens reflektioner kring bokens angelägna
och komplicerade ämne.

Margareta Lundberg Rodin
FoU Sjuhärad Välfärd
Högskolan i Borås
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2. Förord – Beredningsgruppen i Borås Stad
2013 togs ett beslut i Kommunfullmäktige i Borås om att ett nytt sätt att
arbeta skulle införas för att lära om hur Borås Stad kan arbeta för att minska
mänskligt lidande och bromsa negativa kostnadseffekter. Beslutet som togs
var att avsätta en pott om 20 miljoner kronor till sociala investeringar som
sedan nämnder kunde ansöka medel från. En politisk beredningsgrupp,
med representanter från S, M, C, KD och Mp, tillsattes för att vara de som
bedömde ifall projektförslagen uppfyllde Kommunfullmäktiges viljeinriktning.
Fem projekt har tillsammans fått 17 miljoner kronor och undertecknande
har följt alla projekt i nu snart fyra år. Vi har följt både organisatoriska
svårigheter och lyckosamma projekt. Vi har noterat att vare sig projekt eller
förändringsarbete är enkla saker. Vi har konstaterat att det inte är helt enkelt
att finna ekonomisk evidens. Vi är eniga om att de projekt vi följt har gett
oss en mängd lärdomar. Politikens ambitioner var höga från början och vi
har tagit många steg framåt under åren i synen på vad sociala investeringar
är för något. Vi har också blivit mer ödmjuka inför stora förändringsarbeten.
I backspegeln kan vi se att om enskilda medarbetare vill påbörja ett förändringsarbete krävs det förankringsarbete hela vägen ända från medarbetare
till enhetschef, förvaltningschef och politisk nämnd. Vi kan också se att
arbete i projektform är svårt att sedan sprida vidare i övrig organisation.
Slutrapporterna från projekten som fick medel är nu skrivna och vi kommer
säkert att dra ytterligare lärdomar från dessa.
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Framåt ser vi därför att om ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt
behöver det ske i rådande organisation och med uppbackning från hela
organisationen. Det räcker inte att den egna nämnden står bakom då
människors liv inte begränsas av förvaltningsgränser. Det vill säga, för att
förändra förutsättningarna för en enskild individs framtid krävs det ett
kommunövergripande förändringsarbete.
Våra erfarenheter har därför resulterat i att Borås Stads kommunfullmäktige
tagit ett beslut om ”Kraftsamling Sjöbo” där åtta nämnder under tre år ska
samverka tillsammans med kommuninvånare kring en hel stadsdel.
Vi hoppas att denna skrift ska vara en vägledning för alla dem som står inför
beslutet att arbeta systematiskt med sociala investeringar.

Malin Carlsson		
Kommunalråd (S)

Foto Anders Engström

Annette Carlson
Kommunalråd (M)
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3. Borås Stad har modet och viljan att både
göra och lära
– projektsamordnare Carola Samuelsson
3.1 Inledning:
Jag som skriver detta kapitel heter Carola Samuelsson: Jag har som kommunal
tjänsteperson handlagt och samordnat ärendet sociala investeringar i Borås
Stad. Jag är, som man säger, en praktiker och det kommer att genomsyra
mitt kapitel. Jag har varit med på denna läranderesa från början till slut och
utifrån mitt sikte som strateg och kommunpraktiker kommer jag att dela
med mig av såväl objektiva fakta som subjektiva erfarenheter och lärdomar.
Ärendet startade med ett banbrytande fullmäktigebeslut 2013. Banbrytande
beslut och medföljande uppdrag innebär oftast att organisationen inte har
någon större kunskap i ämnet, utan kunskap måste skapas. Nu, fem år
senare, är organisationen införstådd med att sociala investeringar innebär
både stora möjligheter och komplexa utmaningar. Organisationen har, som
man säger, lärt sig den hårda vägen, eller kanske mera korrekt uttryckt,
den innovativa vägen. Alltså: organisationen gör medan den lär med sikte
på kommunal och samhällelig nytta. Så man kan säga att organisationen
har gjort en innovativ läranderesa.
Mitt fokus:
Jag har valt att fokusera på en problematiserande och lärande ansats. Med
det menar jag att jag lyfter fram det som är komplext. Jag kunde valt att
fokusera på alla lyckosamma och positiva erfarenheter under dessa år då jag
erfarenhetsmässigt vet att människor värderar – problematik och hinder ses
ofta tyvärr som negativt och möjligheter ses som positivt. Ordet utmaning
ligger nog värderingsmässigt någonstans mittemellan negativt och positivt.
Men jag anser att både det vi värderar som positivt och negativt har lika
värde. Om man problematiserar och tänker utifrån ett lärandeperspektiv
så är ett problematiserande ” en praktikers bästa forskningsansats”: genom
att resonera, vända och vrida och fånga upp många olika delar framträder
till slut en ganska översiktlig bild att förhålla sig till. Oavsett om den sen kan
värderas som negativ eller positiv – så är båda aspekterna är lika viktiga för
helheten. Jag menar att det är lättare att mötas kring ett ämne om det finns
en översiktlig bild att utgå ifrån och använda som en metakommunikativ
utgångspunkt och resonera vidare kring.
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I kapitlet kommer många olika frågeställningar att tangeras. Detta för att
lyfta fram komplexiteten när det gäller sociala investeringar och för att den
översiktliga bilden ska framträda så klart som möjligt. Troligen skulle varje
stycke kunna bilda ett eget avsnitt, eller ett eget kapitel, eller till och med
en helt egen bok. Ha detta i åtanke när du läser.
Jag kommer inte enbart att uppehålla mig vid de fem sociala investeringsprojekten,
utan hålla mig på ett organisatoriskt och lärande plan. Om du önskar läsa
mera om de fem projekten hänvisar jag till de externa utvärderarnas rapporter,
som finns att läsa på www.boras.se/socialainvesteringar. Jag anser att varje
enskilt projekt förtjänar mycket plats, något som inte ryms i detta kapitel.
Jag kommer inte heller att enbart uppehålla mig i den egna organisationen
utan också på ett nationellt och generellt plan. Kapitlet avslutas med ett
antal frågeställningar, och även några förslag, då detta är ett nytt fält som
behöver synliggöras, resoneras kring och läras mera om.
Carola Samuelsson
Projektsamordnare, Borås Stad

•

Sociala investeringar är betydelsefulla eftersom de tillåter oss att vara
innovativa. Vi tillåts experimentera och göra och lära och dessutom försöka få medel
(resurser) att relatera till de önskvärda målen. I Borås Stad har projektens externa
utvärderare använt sig av både socioekonomiska beräkningar och SROI-metoden
för att se på relationen mellan mål och medel.

•

Sociala investeringar är komplexa och kräver nya medvetna förhållningssätt,
både organisatoriskt och styrningsmässigt. Sociala investeringar är inte bara ett
ekonomiskt angreppsätt eller en metod för relationen mellan mål och medel, utan
ett förhållningssätt som kräver ett gediget förändringsarbete. Det är trots allt nästan en
omöjlighet att påvisa ekonomisk evidens för flertalet sociala komplexa händelsekedjor.
Emellertid finns det mängder av forskning, praktiska erfarenheter och beräkningar
på ekonomiska konsekvenser som visar var vi faktiskt bör förlägga insatser och
investeringar. Vi behöver därför ha tillit till forskning och våra egna kommunala
erfarenheter och fortsätta att göra och lära samtidigt i vår kommunala vardagspraktik.

•

Sociala investeringar kräver politiska beslut för att formalisera att
satsningen lever över mandatperioderna. Ärendet är politiskt eftersom sociala
investeringar innebär långsiktiga satsningar, är kostnadskrävande till en början
och berör många aktörer. Frågorna är dessutom ofta av nationell karaktär, t.ex.
arbetslöshet, psykisk ohälsa, ej godkända betyg i nian och ungdomskriminalitet.
Likaså är begreppet innovation relativt nytt i offentlig sektor och den svenska
innovationspolitiken måste förankras via den kommunala politiken.
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3.2 Sociala investeringar i Borås
1
Kommunfullmäktige i Borås beslöt alltså 2013 att införa sociala investeringar
och avsätta 20 miljoner kronor för att motverka långsiktiga ekonomiska och
mänskligt negativa händelseförlopp, främst för målgruppen barn och unga.
Ett av syftena var att hitta nya arbetssätt, d.v.s. metoder och modeller som
hjälper till att beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla
sig till utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner – för att
långsiktigt nå en större hållbarhet. Kommunfullmäktiges mål med sociala
investeringar var:
Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom
att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett
förebyggande arbete i god tid.

Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta
strukturella mönster (t.ex. ungdomskriminalitet) och därmed bryta negativa
livsmönster och negativa spiraler som kan komma att medföra mänskligt
lidande och stora samhällskostnader. Det ekonomiska angreppssättet vilar
2
på ett humanistiskt investeringstänkande som innebär att ta sig an en större
komplexitet med nya horisontella arbetssätt över både förvaltnings- och
myndighetsgränser. Det innebär helt enkelt att man ska arbeta innovativt
och långsiktigt. Flera andra kommuner utöver Borås avsätter så kallade
”fondmedel” utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster
och arbeta mer förebyggande.
Nedanstående fem sociala investeringsprojekt fick cirka 17 miljoner kronor
(inkl. externa utvärderare) fördelade på följande sätt:
1. Modersmålsstöd innan SFI. Projektet beviljades 1,3 miljoner
och pågick 2104 – 2016. Projektet är implementerat. Slutrapport
finns från Sweco AB.
2. Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan
åk F–6. Projektet beviljades 3,7 miljoner och pågick 2015 – 2017.
Slutrapporter från Payoff och VOK finns tillgängliga under 2018.
3. Produktionsskolan – arbetsmarknadsåtgärder i form av
utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med
unga vuxna långt från arbetsmarknaden. Projektet beviljades
1
2

Staden beslöt sig för att avstå från att ställa återbetalningskrav på projekten.
Enligt gällande redovisningssed är byggnader en investering medan människor är en kostnad.
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4,1 miljoner och pågick 2015 – 2017. Slutrapport finns från Payoff
och VOK.
4. Schysst kompis! Projektet beviljades 275 000 kronor och pågår
under 2015 till 2018.
5. En kommun fri från våld. Projektet beviljades 5,7 miljoner och
pågår 2015 – 2019.
Organisationen kring projekten såg ut på följande sätt: en politisk
Beredningsgrupp (6 politiker varav två kommunalråd) och en tjänstemannadriven Samordningsgrupp (ledd av kommunchef). Beslut om vilka
projekt som fick medel togs av Kommunstyrelsen (KS). Delrapportering
från projekten skedde via respektive nämnder till projektsamordnaren, och
sedan vidare till Beredningsgruppen. I min roll som projektsamordnare
ansvarade jag för allt samordningsarbete, samt fungerade som en länk
mellan alla grupperingar. Jag träffade projekten enskilt och tillsammans
med externa utvärderare:
•
•
•
•

Företaget Payoff har haft i uppdrag att göra socioekonomiska
beräkningar. Projektgrupperna har träffat Payoff gemensamt för
att lära sig hur man gör webbaserade beräkningar.
Företaget Sweco AB fick i uppdrag att utvärdera och vara ett stöd i
implementeringen av det första projektet (Modersmålsstöd innan
SFI).
Forskare från FOU Sjuhärad Välfärd har följt projekt Hela Väster
eftersom projektet föregicks av ett annat projekt (Hela skolan 2015)
som FOU Sjuhärad utvärderade.
Företaget VOK fick i juni 2016 uppdraget att följa de övriga tre
projekten samt att göra en samlad utvärdering av samtliga projekt
under 2019.

Kommunfullmäktige (KF) fattade det modiga och innovativa beslutet att
3
införa sociala investeringar. Man beslöt sig för att inte ha en återföringsmodell ,
utan satsade på det lärande perspektivet bland annat med hjälp av externa
utvärderare. En återföringsmodell ansågs inte vara möjlig då det ansågs vara
i princip omöjligt att förutse var ”vinsterna” skulle kunna uppkomma (i
vilken kommunal enhet eller i vilken myndighet) eller när i tid ”vinsterna”
skulle kunna uppstå.
3

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/06/FAQ_Sociala_investeringar.
pdf, se punkt 6 om återföringsmodell.
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3.3 Förändringsarbete i offentlig verksamhet
Även om sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppssätt
så handlar det främst om ett gediget förändringsarbete, bland annat om
förändrade synsätt och arbetsätt. Om jag börjar med att bara tangera de
4
vida begreppen förändringsarbete, kunskap och styrning, så menar jag
allmänt att kommunala verksamheter fortfarande inte kan ses som lärande
5
6
organisationer och därmed heller inte förmår utöva kunskapsstyrning .
Kommunala verksamheter är politiskt styrda, lagstyrda, målstyrda, budgetstyrda
7
och uppdragsstyrda . De olika formerna av styrning (som är starkt reglerade)
gör att de flesta förändringsarbeten blir problematiska att både genomföra
och implementera.
I rapporten ” Innovation i offentlig verksamhet” (SKL, 2014) står att läsa:
Alla offentliga verksamheter konsumerar 930 miljarder kronor
årligen och andelen sysselsatta uppgår till 30 procent av den totala
arbetskraften. Att den offentliga sektorn står inför utmaningar vet
alla. Men alla är inte övertygade om att just innovation är den väg som
borde väljas och alltså budgetmässigt prioriteras. Sannolikt tänker en
överväldigande majoritet fortfarande i termer av ekonomisk styrning,
politiska prioriteringar, konkurrensutsättning eller effektivisering
genom många men mindre förbättringar.
Den som känner ett samhällsansvar torde landa i att mycket behöver
göras framöver. Samtidigt är det tämligen uppenbart att många av
problemen inte kan lösas genom gamla metoder eller genom att
försöka få mer resurser. Innovation är en viktig nyckel till sådana
till synes olösbara problem. Bland annat omnämns att myndigheten
VINNOVA vill prioritera förändringsledning, användardriven
innovation (i samspel med brukare), test- och demonstrationsmiljöer,
upphandling av innovation och digitala välfärdstjänster.
4

5

6

7

Kunskap är ett komplext begrepp, man kan tala om både olika sorters kunskap och lärande:
individuellt- kollektivt – och organisatoriskt lärande, faktakunskap, förtrogenhetskunskap,
tyst kunskap, singel-loop lärande, double-loop lärande, etcetera.
Enkelt uttryckt: organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina
uppgifter på ett bättre sätt. (Nationalencyklopedin).
Enligt SOU 2007:010. Eftersom den framtida styrningen av kommunsektorn alltmer bör ske
genom kunskapsstyrning blir en utvecklad kunskapsbildning och kunskapsförsörjning när
det gäller offentlig sektor central.
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/
kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
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”Innovation i offentlig verksamhet” är alltså ett sätt att ta sig an pågående
problematik samtidigt som man prövar nya sätt att se på och ta sig an
problematik – innovationsprocessen skulle kunna beskrivas med orden
lärande förändringsarbete.
Generellt sett placeras ofta ett förändringsarbete vid sidan av det ordinarie
linjearbetet (löpande driften) i en egen projektorganisation. Det betyder
förenklat att ett projekt oftast lever sitt eget liv, förändringsarbetet lever så
länge projektet är igång och sedan dör arbetet ut. Och om man trots allt lyckas
med ett projektgenomförande kommer nästa svårighet: implementering. Jag
menar att kommunal verksamhet inte har vare sig kunskap eller vana att
aktivt implementera projekt. Det är inte något som kommunerna lagt vikt
vid – därav okunskapen. Och även om man tålmodigt försöker implementera,
så vill troligen ”linjen” inte förändra sitt invanda arbetssätt då man inte är
införstådd med det processarbete som skett under en lång tid i projektet (då
det legat utanför linjearbetet). Processarbetet är kärnan i förändringsarbetet.
Det är processerna som skapar frågor, tankearbete, verkan och motverkan
och förståelse. Processarbetet är ett viktigt organisatoriskt sorteringsarbete
och utgör själva läranderesan.
Dessutom består en organisation av relationer: grupper och individer,
beteenden, formellt och informellt ledarskap, samarbeten, möten – det vill
säga människor. Ett förändrings arbete utmanar och ifrågasätter traditioner,
strukturer, kulturer, maktordningar, arbetssätt och normer – jag benämner
detta förenklat för mänskliga ordningar. Ett förändringsarbete synliggör ofta
organisationens omedvetenhet, hinder och kapacitet. Det är så att säga ett
förändringsarbetes uppgift att synliggöra, utmana och förändra – men det
finns för lite förståelse och kunskap om förändringar i ett förändringsarbete.
I projektplaner ingår inte dessa organisatoriska utmaningar.
Därtill kommer de redan nämnda reglerade styrsätten och även så kallad
stuprörsorganisering (projekt berör ofta flera enheter, förvaltningar och
myndigheter där var och en har sina lagstiftningar, sina uppdrag och sina
budgetar). SKL skriver i rapporten Guide för effektutvärdering av sociala
8
investeringsprojekt (2014) om stuprörstänk och budget under rubriken ”Vad
kännetecknar ett socialt investeringsarbete”:
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̶̶

En strävan att komma bort från ett så kallat stuprörstänk, där
exempelvis kommun, landsting, stat och verksamheter inom dessa
huvudmän fattar beslut med enbart den egna organisationen
i åtanke. Sociala investeringar uppmuntrar till samverkan
eftersom det ofta är en aktör, till exempel en viss förvaltning
i en kommun, som bär kostnaden, medan helt andra aktörer
får ta del av de intäkter alternativt minskade kostnader samt
hälsovinster som investeringen genererar.

̶̶

Innebär ett långsiktigt tänkande, till skillnad från den
kortsiktighet som karaktäriserar traditionell budgetstyrning
över ett eller två år.

I ett förändringsarbete är målet att uppnå ett eller flera resultat. I arbetet
ingår inte att, som en naturlig del, utmana traditioner, strukturer, kulturer,
maktordningar, arbetssätt och normer, dessa jag valt att benämna som de
mänskliga ordningarna:
• de ingår inte i projektplanen.
• de finns ingen avsatt tid för.
• de finns ingen kunskap kring.
• de finns därmed inte, ändå är det precis det man möter och måste
hantera.
De mänskliga ordningarna kommer att skapa olika hinder på vägen vilka
behöver hanteras. Dessa hinder kommer att sätta många käppar i hjulen för
förändringsarbetet, kanske till och med omöjliggöra arbetet eller kanske
skapa brist på acceptans när det väl kommer till implementeringen.
När man (en person, en grupp, ett projekt, en organisation) genomför ett
förändringsarbete vet man inte i förväg vad man kommer att möta. Det
finns ingen medvetenhet i en organisation om givna traditioner, strukturer,
kulturer, maktordningar, arbetssätt och normer. Ett förändringsarbete synliggör och medvetandegör. När ett förändringsarbete genomförs tillförs ny
kunskap och nya tankesätt som gör att t.ex. kulturer och arbetssätt behöver
” skruvas i” för att möta förändringsarbetet. Det sker inte smärtfritt. Ofta
behöver också kunskap tillföras som bidrar till förståelse hos alla involverade.
Därför är lärdomarna i ett förändringsarbete oerhört värdefullt – inte bara
själva resultaten.
På en sammankomst med Vinnova 2016 sa en föreläsare att minst 60 procent
av alla projekt implementeras inte. Till exempel skriver tidningen Vd att
8

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/02/utvarderingsguide_SKL.pdf
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åtta av tio projekt misslyckas. De menar att många organisationer saknar
9
en tydlig process för hur de styr eller prioriterar de projekt som startas .
Oavsett om det är 60, 70 eller 80 procent som misslyckas med implementering,
behöver vi förhålla oss till förändringsarbete på andra sätt än vad vi gör
idag. Jag menar att det inte fungerar att driva förändringsarbeten utifrån
mål, medel och resultat. Även projektens organisatoriska utmaningar och
så kallade mänskliga ordningar måste tas hänsyn till och tas om hand.
Om allt detta tas hänsyn till kan en så kallad lärande organisation skapas.
En förenklad slutsats av detta korta resonemang är att ett projekt (ett
förändringsarbete) är svårt att både genomföra och implementera under
nuvarande förutsättningar.
En annan slutsats jag drar utifrån de sociala investeringsprojekten är att
projekten har lyckats väl med sina mål gentemot sina målgrupper (s.k.
brukare), men inte lyckats lika bra organisatoriskt. Det har funnits många
organisatoriska hinder med t.ex. förankring, att få fram statistik, få samtycke
från anhöriga (enligt Personuppgiftslagen), samverkan över förvaltningsgränser
och för lite förståelse för organisatoriska utmaningar i förändringsarbetena.
3.4 Lärande och hinder
Lärande och hinder är två intressanta företeelser som vi ofta har för lite
teoretisk kunskap om och arbetar alldeles för lite med på ett metodiskt sätt.
Projekt är en läranderesa, man måste göra medan man lär och dessutom
förmå uppmärksamma lärdomarna och därtill lära av lärdomarna. Man kan
förutsäga och planera för vissa risker och händelser i ett projekt, men det
svåraste är projektets möte med människors känslomässiga reaktioner, med
organisationskulturer och normer som oftast är osynliga, dolda och outtalade.
I strukturer, kulturer och normer ligger även trögheter och svårigheter. Det
är ofta det som gör att människor i projekt slutar. De ger upp och projekt
rinner ut i sanden.
Min långa arbetslivserfarenhet säger mig att arbetet med hinder är en viktig
del i organisationen, men det saknas tyvärr både metodik och rutiner för
det. Om små och/eller stora hinder kvarstår skapas en uppsjö av svårigheter
som gör att man tappar ork. Motstånd i form av små och stora hinder
skapar en enorm trötthet och uppgivenhet. Min uppfattning är att hinder
9

http://vdtidningen.se/atta-av-tio-projekt-misslyckas/
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värderas som negativt och svårt. Värderingen i sig bör förändras, hinder
måste bearbetas och få vara en del av verksamhetens vardag, metodik och
utveckling. Hinder behöver värderas och ses som en potential – som något
vi faktiskt kommer framåt av.
När det gäller stadens sociala investeringsprojekt visar några citat på både
hinder och möjligheter:
Projektet har motvind, dels p.g.a. målgruppen, alla lagar och regler
och instanser som är involverade. Mycket samtal och energi har gått
åt till att försöka bryta mönster, vidga ramarna, hitta nya vägar,
men där allt ska passa in i mängder av olika ramverk. Projektet
behöver stöd för sin verksamhet, sina idéer och sin kamp de för med
målgruppen med multiproblematik som inte ”tillåts” gå utanför
ramarna under sin första tid tillbaka.
Man kan kort konstatera att vi har fått fortsatta problem med
rektorsbyten och delprojektledarbyten som försvårat projektarbetet.
Projektet har mött många utmaningar och hinder. Det har varit
både personkonflikter och organisatoriska hinder.
Vi ser stora effekter på individnivå. Att gå från utanförskap till
sammanhang som en praktikplats och/eller anställning hos oss
innebär, gör att möjligheterna utvidgas enormt mycket för deltagarna.
Känslan av tillhörighet stärker individerna både fysiskt och psykiskt.
Deltagarna upprättar en vardag, ordnar upp eventuella trassligheter
i sitt liv som bidrar till utveckling och går sakta mot ett större
ansvarstagande i våra verksamheter.

Då stadens skrivelse från Kommunstyrelsen (Principbeslut 2012/KS0621)
om sociala investeringar endast berörde syfte och mål samt ansökningar,
har det inte funnits några tydliga riktlinjer för pågående projekt och inte
heller nämndernas och förvaltningsledningarnas förväntade ansvar. Under
resans gång gjorde jag dessa iakttagelser och problematiseringar:
•

•
•
•

Det har inte funnits någon organisatorisk samordning runt
omkring projekten. Samordningsgruppen, med tjänstemän och
med kommunchefen i spetsen, tillsattes först i juni 2015.
Projektens delrapporter har inte tagits tillvara tillräckligt i ansvariga
nämnder.
Några utvärderare kom sent på plats. En av upphandlingsprocesserna
tog över ett år.
Projekt som är normbrytande har uttryckt att de behöver tillåtelse,
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•

•

mandat och stöd om de ska lyckas, citat: ”Det hjälper inte hur
mycket medel vi får”. Här har organisationen (ledningsgrupper,
chefer, m.fl.) ett stort ansvar att stödja projekten så att de får lov
att ta nya vägar.
Sociala investeringar är en läranderesa, där alla involverade både får
göra och lära samtidigt, ungefär som en stor organisationsförändring
– något som är svårt att förhålla sig till. Allt för många vill ha
ordning och reda och relevanta svar från början trots att vi i
Borås aldrig har gjort det här innan. Vi behöver alla därför ha
tålamod och överseende med både projektens och organisationens
läranderesa tills staden hittar formerna.
Det är oerhört svårt att driva projekt! Det krävs både kunskap,
tid och metodiskt arbete för att arbeta med läroprocesser och
förändringsarbete. Förståelse för kunskapande och acceptans för
förändring samt samverkan är en nödvändighet.

Saker och ting förändras sakta men säkert över tid. Ny forskning, ny
kunskap, nya begrepp och nya metoder växer fram. Det som nu sprids
i världen t.ex. optionsvärden, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi,
tillitsstyrning, tjänstedesign, innovationer i offentlig sektor, innovationsledning, kunskapsproduktion, kunskapsstyrning, processtyrning och
hållbarhetsbokslut har mer fokus på lärande, processer, långsiktighet, det
cirkulära och det komplexa – det som inte är enkelt att vare sig mäta eller
uppskatta i kronor och ören.
Vare sig världen eller kommunala organisationer blir så att säga ”färdiga”. Det
finns mycket kvar att både utforska, göra och lära. Det finns mängder av så
kallade glapp, gap och mellanrum att överbrygga (t.ex. stuprörsorganisering,
”budget är överordnad”, ”det är inte vårt uppdrag”). Gap och glapp finns i
alla organisationer och i alla mellanmänskliga relationer. Och det är dessa
glapp, gap och mellanrum vi måste synliggöra, möta och sedan överbrygga
– på alla möjliga och omöjliga innovativa sätt.
Kommunfullmäktige i Borås gjorde helt rätt i sitt principbeslut när de
beslutade om att göra och lära istället för att fokusera på en återföringsmodell.
De slutrapporter från utvärderarna som inkommit i skrivande stund visar
på flera lyckosamma kvalitativa individuella vinster (översatta via SROImetoden till ekonomiska siffror). De socioekonomiska beräkningarna visar
också på relativt stora kommunala nyttor och samhällseffekter. Rapporterna
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visar att de så kallade vinsterna och nyttorna inte endast tillfaller kommunen
utan också samhället i stort.
Så hur gör man då med sociala investeringar? Den som satsar (investerar)
är inte givet den som får tillbaka den så kallade vinsten (minskade
kostnader). Vinsterna uppstår lite här och lite där, det vill säga både i olika
kommunala verksamheter och i olika statliga myndigheter. Om staden haft en
återföringsmodell, vad hade skett då? Jag anser att nya finansieringsmodeller
utan återföringskrav behövs. Då kan man verka över kommunala enhetsgränser
och myndighetsgränser och även tillsammans med privata aktörer – för att
lyckas fullt ut med sociala investeringar.
3.5 Komplicerade och komplexa problem
Jag har arbetat i kommunal verksamhet i över 30 år. Jag tänker att vi i kommun10
erna länge har diskuterat komplexa problem men inte begreppsmässigt rett
ut vad vi egentligen menar eller vad som är skillnaden mellan komplicerade
och komplexa problem.
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan komplicerade och komplexa
problem, att det komplicerade kan förutses medan det komplexa inte går att
förutse. Att bygga ett flygplan är komplicerat. Att fostra barn är komplext.
Lite förenklat går det att säga att den sociala dimensionen är komplex
eftersom den omfattar människors behov och människors känslomässiga
beteenden, medan den ekonomiska dimensionen med bokföring och med
ekonomistyrning (som också innefattar viss beteendepåverkan) kan ses
som komplicerad.
I en kommunal organisation är mycket av det som utförs och utmanar
komplext. En traditionell byråkratisk organisation behärskar ofta tyvärr
”bara” det komplicerade. Budgetstyrning, ekonomistyrning, regelstyrning,
kvalitet och uppföljning, mätningar, kontroll – det vill säga förvaltning
– behärskar bara det komplicerade. Samma sak gäller, anser jag, också
projektstyrning.
Komplexa problem benämns också som wicked problems, det vill säga sociala
(och politiska) komplexa problem. En del menar att wicked problems inte

10

Man kan kalla det problem eller kalla det för utmaningar, det beror på vilken retorik man
vill använda.
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har några lösningar utan kräver ledarskap. Det finns vissa utgångspunkter
när man talar om wicked problems:
Det är inte säkert att problemet är lösbart överhuvudtaget (målet
förflyttas ständigt).

•

Kontexten och problembilden förändras ständigt.

•

Olika typer av variabler är sammanflätade (”drar man här så flyttar
det sig både här och där”).

•

Eventuella lösningar skapar nya problem. 			

•

För att kunna möta wicked problems måste olika kunskaper,
perspektiv och förhållningssätt
c l e a r so lu t i o n
no
kombineras. Olika aktörer som
agerar i systemet måste samarbeta.
Problemen (utmaningarna) måste
ex
förstås på djupet. Tillsammans.
Småskaliga tester bör genomföras
Wicked
och utvärderas istället för att ta
Problem
stora helhetsgrepp. Organisationen
måste ha kapacitet att ändra
sig, lära sig och omvärdera
t&
både den inslagna vägen och
in
mu
ng
ha
lti- c
sc
ausal
i n vo l v e
förhållningssättet/angreppssättet
11
till själva problemet. 		
Figur 1 Wicked Problem
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Jag uppfattar att verksamheterna (som beviljades sociala investeringsmedel) inte
hade tillräckliga kunskaper och inte heller erfarenhet av att styra större projekt
(observera att det inte är många som har den kunskapen och erfarenheten).
Projektens deltagande i högskolans Planeringsverkstad gjorde att projekten
skapade mer genomtänkta projekt- och tidsplaner. De började tänka metodiskt
och satte mål. Projekten hade behövt återkomma till Planeringsverkstaden
med jämna mellanrum för att förstå projektplanering, kunskapande och
sin egen förändringsresa. Det borde även ha funnits forum för att samtala
kring organisatoriska hinder, handledning för projektledarna och forum för
kollektivt lärande. Då hade verksamheterna fått den kunskap och erfarenhet

11

Ur boken Creative Leadership (2011), Gerard J. Puucio eller Camillus 2008
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som behövts för projektledning. Då hade förutsättningarna funnits som
gjort att projekten kunnat leva upp till de krav som ställs på projektledning.
Enligt mitt sätt att se på sociala investeringar, så är de komplexa. Men trots
det förväntas resultat. Som om projekten ” bara” vore komplicerade till sin
karaktär. Organisationen förväntar sig att projekten ska ” lyckas”. Linjärt.
På utsatt tid. Och dessutom ska deras förväntade projektmål implementeras.
Och skalas upp – så att andra också kan arbeta på samma lönsamma sätt i
ekonomisk och human mening.
Jag menar att utifrån ett lärandeperspektiv är det orimliga förväntningar:
den organisationen som tar hand om komplexiteter finns inte. Vi har inte
kommit dit ännu. Vi håller på att lära oss. Under läranderesan har alla
projekten å ena sidan visat oss organisationens sårbarhet, omedvetenhet, ovilja,
okunskap, hinder, glapp, gap och mellanrum. Å andra sidan har projekten
fått oss som varit involverade att växa, samverka mera, mogna och fått oss
att inse komplexiteter. Glädjande nog visar inkomna slutrapporter för de två
avslutade projekten att de lyckats väl med sina uppsatta mål. SFI-projektet
är implementerat och Produktionsskolan är på gång att implementeras. Så,
projekten har nått goda resultat trots många utmaningar.
3.6 Varför behövs sociala investeringar?
Man kanske kan undra varför Borås Stad fattade ett beslut om sociala
12
investeringar. Först och främst beror det på att stadens Vision 2025 baseras
på hållbarhet där en social, en ekologisk och en ekonomisk dimension ska
samverka i ett integrerat komplext system. Det finns idag många kommuner
i Sverige som implementerar dessa tre hållbarhetsdimensioner. De förväntas
därmed övergå från ett linjärt stuprörstänkande till ett hållbart långsiktigt
systemtänkande där bland annat förebyggande arbete och folkhälsoutveckling
får en alltmer betydelsefull plats. Att arbeta med de tre dimensionerna utifrån
Vision 2025 innebär att Borås Stad måste anamma nya och långsiktigt
hållbara förhållningssätt.
På Borås Stads webbsida om visionen står:
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om
att lösa de problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se
flera steg längre. Det handlar om kommande generationer och om
ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en stad som
påverkas av – och påverkar – andra delar av världen.
12

http://www.boras.se/ 2025/
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Möten och mötesplatser omnämns som viktiga ingredienser för en hållbar
utveckling och det finns en tydlig röd tråd som handlar om lärande och
utveckling, samverkan och nytänkande:
̶̶
̶̶

Vi ska utveckla Borås Stad till en lärande organisation där
medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är
motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

En hållbar utveckling – vad betyder då det? Och vad krävs för en hållbar
utveckling? Jag citerar nationalekonom Ingvar Nilsson:
Det kommer att krävas att vi bryter gamla invanda mönster, vågar
arbeta med samordnade-, långsiktiga-, proaktiva-, aktiverande-,
13
empowermentbaserade- och kunskapsbaserade insatser.

I rapporten Den ojämlika välfärden i Malmö ur ett socioekonomiskt perspektiv
använder Ingvar Nilsson ordet relativ resursbrist och med det menas:
̶̶

resurserna befinner sig på fel ställe – felallokerad resursbrist.
Resurserna är bundna inom missbruksvården i stället för till
förebyggande insatser i skolan och förskolan.

̶̶

resurserna finns vid fel tidpunkt – temporär resursbrist.
Resurserna kommer in för sent i marginaliseringsförloppet. För
vuxna kriminella med ADHD i stället för under barndomen.

̶̶

resurserna är bundna till fel saker – positionell resursbrist.
Resurserna är bundna i dyr och ineffektiv sluten vård i stället
för i billig och effektiv öppenvård.

̶̶

friktionell resursbrist – man binder resurserna vid gamla,
omoderna eller inadekvata insatser därför att det är för svårt/
besvärligt att genomföra förändringsprocesser.

̶̶

resurserna finns inte på den plats där de gör mest nytta –
resursbrist av effektivitetsskäl. Man tillämpar icke effektiva
eller icke kunskapsbaserade behandlingsmodeller.

Han menar att det inte handlar om brist på resurser utan om hur resurserna
används:
För att kunna arbeta utifrån begreppet relativa resursbrister, måste
vi räkna med alternativkostnader. Ekonomiska beräkningar utgår
normalt från att resurserna i samhället är knappa, vilket innebär
att allting kan kostnadsberäknas. Om inte annat genom att allting
får en alternativkostnad, vilket innebär att vi hade kunnat använda
resurserna till något annat, som vi nu får avstå ifrån.
13

Den ojämlika välfärden i Malmö ut ett socioekonomiskt perspektiv
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Ordet resurser är ett nyckelord när det gäller sociala investeringar. Man
kan ställa en mängd frågor som berör samhället och resurser : Vad kostar
det samhället att mer än 20 % av alla ungdomar i Sverige inte klarar
godkända betyg i nian. Unga arbetslösa? Vad kostar kriminalitet? Våld?
14
Vad kostar allt utanförskap? Sjukskrivningar? Fallolyckor? Vad kostar alla
olyckskategorier sammantaget? Vad får dessa kostnader för konsekvenser
för individer, kommuner, landsting och samhället i stort?
När Borås Stad under 2010 – 2014 arbetade med Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL:s) nationella satsning Hållbar Jämställdhet deltog staden
15
också i ett delprojekt som hette Smart Ekonomi . Ett resultat av projektet
16
var två rapporter i ämnet . Rapporterna baseras på verkliga fall där jag
intervjuade flera personer och nationalekonomer gjorde socioekonomiska
beräkningar.
I mitt rapportskrivande gjorde jag en enkel modell som jag kallar FFRE , fyra
typer av insatser: främjande, förebyggande, rehabiliterande och i efterhand.
När man delar upp insatser i dessa kategorier är det väldigt enkelt att se och
räkna ut var samhället lägger mest resurser. Det är i efterhand. Vi lägger
mycket tid, kraft, engagemang, regleringar, strukturer, åtgärder och pengar
på efterhandsinsatser. Och, vi bygger sedan upp samhället och organiserar
arbetet utifrån allt vi gör i efterhand – eftersom det tar så mycket resurser
i anspråk! Vi bygger alltså ut efterhandsinsatserna och skapar vårt eget
moment 22. Metaforiskt menar jag att vi målar in oss själva i massor av
hörn där vi släcker bränder och symptomlöser. Och gör så gott vi kan. För
de allra flesta gör så gott de kan, utifrån var de står, utifrån vilket sikte de
har, utifrån den förståelse de har och utifrån de förutsättningar som finns.
Om man räknar på efterhandskostnader, när något redan hänt – t.ex. vad
ohälsa, skadeverkningar av rökning, kriminalitet, sjukskrivningar, arbetslöshet,
läktarvåld, mäns våld mot män, våld i nära relationer, olyckor, fallskador
kostar så kommer man upp i hundratals miljarder, kanske tusentals miljarder
14

15
16

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12224/R200901-Fallolyckor-aldre-0901.
pdf
http://www.jamstall.nu/verktygslada/smart-ekonomi/
Rapport 1: http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2015/01/Rapport_BS_utanförskap_
arblivet.pdf
Rapport 2: http://docplayer.se/7071692-Vad-vinner-vi-pa-att-investera-i-skolan-och-godkandabetyg-i-9-an.html’
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årligen. Och dessa kostnader och händelser fortsätter år efter år. Våra nuvarande
strukturer och kulturer som vi själva har skapat blir ett moment 22. Återigen
metaforiskt menar jag att ”alla” släcker bränder och symptomlöser. ”Alla”
arbetar i röd ruta i krisläge ”hela tiden” istället för att arbeta förebyggande
och strategiskt långsiktigt. Det är ju främst det förebyggande arbetet som
möjliggör ett långsiktigt arbete, om inget förebyggande arbete görs blir det
synonymt med alltför höga efterhandskostnader.
Vi kan ta Borås Stad som exempel. Kommunen har cirka 6,5 miljarder i
årsbudget. Det ska räcka till 110 000 invånares välfärd och kommunala
service. 6,5 miljarder är mycket pengar att fördela och satsa! De räcker långt.
Men när det kommer till efterhandskostnader är 6,5 miljarder en spottstyver.
Samhällskostnaderna för kriminalitet uppskattades år 2013 till 36 miljarder
och kostnaderna för olyckor (fem kategorier: fall, brand, drunkning, trafik
och annat) till 65 miljarder. Det finns könsuppdelade beräkningar på många
olika problemområden som till exempel: våld i nära relationer, bevakning
av läktarvåld, skadeverkningar av rökning, sjukskrivningar och rattfyllor.
Efterhandskostnaderna uppgår till 10 eller 100 eller 1 000 gånger mer än
samtliga kommunala årsbudgetar tillsammans. Eller 10 000 gånger mer.
Årligen. År 2013 var den totala summan för Sveriges kommunala årsbudgetar
cirka 550 miljarder. Multiplicera det med 10 varje år. Eller 100. Eller
1 000. Eller 10 000. Det finns oerhört mycket att tjäna, eller mera korrekt
uttryckt: att omfördela (humanistiskt, samhällsmässigt och ekonomisk) om
efterhandskostnader kan bromsas och minskas genom förebyggande insatser
(tillsammans med nya finansieringsmodeller, gränsöverskridande samverkan,
mer kunskap om förändringar i förändringsarbeten, tillitsorganisering,
innovativa arbetsmetoder, etc.).
Man kan, som omnämnts, konstatera att över 20 % av alla ungdomar inte
klarar godkända betyg i nian och man vet med stor säkerhet att dessa ungdomar
löper stora risker att hamna utanför samhället. Det kan gälla psykisk ohälsa,
destruktiva relationer, långvarig arbetslöshet, försörjningsstöd, sjukskrivningar,
missbruk, våld och kriminalitet. Listan på så kallade efterhandsinsatser kan
bli lång och oerhört kostsam för både individen och samhället.
Allt detta vet vi – politiker vet, de allra flesta kommuner inser, forskningen

visar, ekonomin larmar och samhällets problem och utmaningar ökar.
Ändå står vi kvar och stampar i de metaforiska återvändsgränderna och
släcker fler och fler bränder och fortsätter att symptomlösa. Jag menar
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att nuvarande organisatoriska styrsätt och nuvarande ekonomiska styrsätt
inte stödjer ett förebyggande arbete, inte stödjer ett långsiktigt arbete, inte
stödjer ett innovativt arbete och inte heller stödjer ett på sikt hållbart arbete.
Om det är styrsätten i sig, eller om det är människans sätt att hantera
dessa som inte är stödjande, låter jag vara osagt. Det kanske är både och?
3.7 Varför gör vi ingenting åt det?
17
I rapporten ”Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet”
skriver jag:
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan man se främjande insatser
som investerande, samma sak gäller de förebyggande insatserna.
Rehabiliterande insatser kan ses både som investerande och som
kostnader. Om människor rehabiliteras och återkommer till arbete,
till hälsa och välbefinnande är det en temporär kostnad (därmed en
investerande insats) som så småningom lönar sig ekonomiskt. Men om
människor inte lyckas att ta sig tillbaka kan det få oanade konsekvenser
för både individen och samhällsekonomin. Efterhandsinsatser är
rena kostnader som genererar ett högt pris för både individen och
samhället i stort. Det är därför angeläget att reagera på fakta, statistik
och kostnader för att bromsa t.ex. rattfylleri, ohälsa, kriminalitet,
våld, arbetslöshet och olyckor.

Vi lever med den motsägelsefulla föreställningen att offentlig sektor har
knappa resurser och bottenlösa behov att fylla. Kanske är resurserna knappa
när det kommer till främjande och förebyggande insatser, men inte när det
gäller rehabiliterande insatser och särskilt inte när det gäller efterhandsinsatser
– där är det snarare tvärtom. Där spenderas hundratals miljarder på olika
mänskliga lidanden och tragedier som tillåtits gå för långt.
Allmänt kan sägas att alla kommuner gör många investeringar i människor,
vägar, vatten, avlopp, skolor, äldreboenden, kultur, etc. Kommunernas arbete
har stor betydelse för hur övriga samhällsinstanser kommer att behöva
agera. Om kommunerna inte lyckas med sina uppdrag och investeringar
kommer det att kosta för hela samhället. Idag är kommunernas resurser
begränsade såtillvida att det främjande och preventiva arbetet inte lyckats få det
resursutrymme som krävs, utan ”Sverige” reagerar och agerar rehabiliterande
och i efterhand vilket medför att övervägande resurser förbrukas där. Det

17

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2015/01/Rapport_BS_utanförskap_arblivet
.pdf
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är som om vi reagerar först när det ”kostar” och inte när någon signalerar,
utan det måste ”hända” innan insatser sätts in. Och det beror på att ”man
har inte råd”. Det finns inte pengar i vars och ens budget att lösa allt som
borde vara självklart att lösa. I varje budget är varje krona och öre riktad,
d.v.s. inga främjande och preventiva ”puckelpengar” finns att tillgå. Varje
budget är redan från början ”förbrukad” till förutsedda utgifter som drift,
personal och planerade uppdrag gentemot brukare och medborgare. Det
betyder att inget får hända utöver den planerade verksamheten.
Men så fungerar inte verkligheten. Där händer både stora och små
oförutsedda saker – dagligen. Det är klart att insatser görs, men de görs
utifrån budgetförutsättningar som sätter ramar på insatsen. Vare sig den är
tillräcklig eller inte. Och det är sant att pengarna inte finns, för de används
till rehabiliterande åtgärder och efterhandsåtgärder.
Om vi ser till verklighetskartan och belyser hur stort ansvar som vilar på
kommunerna kan vi se att om kommunerna inte lyckas med alla elever i skolan
kan det med stor sannolikhet medföra ohälsa, arbetslöshet, tidigt missbruk
och ungdomsbrottslighet. Får dessa negativa tillstånd bli till negativa spiraler
kommer insatser och kostnader (och självklart lidandet) bli gigantiska. Om
kommunerna inte lyckas få arbetslösa i aktiva åtgärder som utbildning,
praktik eller arbete ökar försörjningsstödet, ohälsan, missbruk och skulder
och därmed kriminalitet. Om kommunerna inte sköter sin väghållning,
snöröjning och sina fallpreventioner för äldre kommer fallskador att öka
och därmed kostnaderna för både kommun och landsting. Idag kostar till
exempel en höftledsfraktur minst 400 000 kronor sammanlagt för kommun
och landsting. Borås har idag 200 höftledsfrakturer om året. Det blir 80
miljoner om året. Alla fallolyckor i Sverige kostar 23 miljarder om året.
Samtliga olyckor inklusive fallskador kostar 65 miljarder årligen.
Om kommunerna ska axla de investeringsuppdrag och det investeringsansvar
som genererar livskvalitet behöver myndigheter, landsting och kommuner
”få snurr” på de fyra beskrivna insatstyperna (FFRE). Det kommer att
frigöra resurser som kan satsas främjande och preventivt så att kostnader
och mänskligt lidande minskar på sikt.
Sammantaget är det alltså både svårt och komplext att nå Kommunfullmäktiges
mål när det gäller sociala investeringar. Det handlar dels om stora organisatoriska
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systemförändringar (som Borås Stad inte själva kan styra över) där staden
behöver både andra kommuners och organisationers medverkan och nationellt
stöd. Och det handlar även om praktiska verksamhetsförändringar (t.ex.
arbetssätt, metoder och förhållningsätt) där medarbetare och brukare berörs.
Att arbeta med smart ekonomi, sociala investeringar, innovationer och
hållbarhet är systemutmaningar som kräver gemensamma satsningar, mod
och oerhört mycket samverkan – för att göra saker och ting på nya sätt.
Även om det handlar om systemförändringar och organisatoriska hinder
så finns det också individrelaterade hinder, till exempel personer som inte
medverkar i förändringsarbeten utan bromsar och kanske till och med
motverkar. Förändringsarbete med organisatoriska hinder och personella
hinder är en ledningsfråga som vi behöver våga möta, bemöta och finna
olika individuella lösningar på. Ofta handlar förändringsmotståndet om
okunskap och brist på förståelse, men det kan också handla om personliga
och privata dilemman som uppstår i samband med förändringar.
För att komma runt olika svårigheter och komma framåt när det gäller stora
systemförändringar som tar tid, är det fördelaktigt att börja i liten skala: göra
18
mindre förändringar, experimentera, pröva, testa, jobba i Living Lab , jobba
19
20
21
i projektstudios , prova innovationsledarskap , prova tillitsorganisering ,
etc. Det viktigaste är att utvärdera och finjustera ofta. Det finns mycket vi
kan göra här och nu som gör att vi sakta tar oss framåt och banar väg mot
större systemförändringar.
Summa summarum bör vi ha kunskap om komplexiteter och stora systemhinder, samtidigt som vi arbetar metodiskt och lärande i praktiken.

18
19

20
21

Ett exempel på ett Living Lab https://www.hsb.se/hsblivinglab/Om/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation/innovation/		
innovationsledning.4837.html
https://www.motivation.se/innehall/psykologin-avgorande-for-innovation/
http://tillitsdelegationen.se/
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3.8 Hur kan man då lyckas?
Professor Lars Hultkrantz beskriver sociala investeringsfonder som ett nytt
22
sätt att styra kommunalt förändringsarbete :
Ett stort antal kommuner har på senare år infört sociala investeringsfonder. Dessa bör ses som instrument för att ge ökat utrymme för
innovation och lärande baserat på kommunernas egen praktik. I denna
artikel konstateras att statens finansiella styrning av kommunerna
liksom kommunernas interna budgetstyrning gör det svårt att finansiera
och pröva nya arbetssätt för preventiva åtgärder, t.ex. tidiga insatser
för barn med psykiska problem, eftersom effekterna uppnås bortom
budgetperioden och dessutom är osäkra. Sociala investeringsfonder
är en mekanism för att ta fram, granska, välja och följa upp åtgärder
som har investeringskaraktär och som innebär risk. Fondernas
utformning, särskilt krav på återbetalning när åtgärder leder till
minskade kostnader, har lett till ett ökat intresse för utvärderingar
av åtgärders effekter och samhällsekonomisk lönsamhet.
Hultkrantz ser på sociala investeringar som ett system för sociala innovationer

som syftar till förändringar och grundar sig på samverkan mellan flera
samhällsaktörer med krav på vetenskaplig förankring. I slutsatserna i rapporten
skriver Lars Hultkrantz:
En stor del av den svenska välfärdsstaten ligger på kommunal nivå.
Behoven av att utveckla arbetssätt som samtidigt förbättrar prestationer
och kvalitet och håller nere kostnaden är mycket stort, särskilt i
ljuset av de kostnadstryck som nu förväntas komma. För att lyckas
är det nödvändigt att dels utveckla de kommunala verksamheternas
förmåga att själva analysera, planera och prioritera sina aktiviteter, dels
utveckla metoder för systematisk uppföljning som grund för lärande
från den egna praktiken. De kommunala sociala investeringsfonder
som har inrättats de senaste åren kan vara steg på en sådan väg.
23

Hultkrantz anser vidare, i en debattartikel i Göteborgs-Posten , att det
saknas en kultur av att utvärdera effekter av samhällsinsatser. Han menar
att nationella myndigheter behöver ges ett tydligt uppdrag: kommunerna
behöver metodstöd för utvärdering av sociala insatser.

22
23

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1131
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2688991-sociala-stodfonder-kan-bli-mycket-effektivare
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Vi står alltså inför flera olika utmaningar när det gäller arbetet med sociala
investeringar, till exempel:
•
•
•
•

kommunal budgetstyrning där långsiktiga satsningar inte ryms
traditionellt förhållningssätt till investeringar där byggnader ses
som en investering medan människor ses som en kostnad
främjande och förebyggande arbetet har inte en given plats i
budgetstyrningen
kommunal verksamhet har inte tradition av systematiska
utvärderingar (gäller även implementeringsarbete).

Dessutom kräver sociala investeringar samverkan över såväl förvaltningsgränser,
nämndgränser som myndighetsgränser vilket innebär att både kommunal
nytta och ekonomi och samhällsnytta och samhällsekonomi berörs. Precis
som Hultkrantz skriver, så behöver kommunerna hjälp och stöd i denna
komplexa och samhällsövergripande fråga.
När man inser komplexiteten i frågan kan man fråga sig hur man egentligen
genomför, följer upp, utvärderar och implementerar sociala investeringsprojekt
på bästa sätt?
Sociala investeringar handlar främst om social hållbarhet som lämnar
stora avtryck i den ekonomiska hållbarheten. Eller är det den ekonomiska
dimensionen som lämnar stora avtryck i den sociala dimensionen? Om man
tänker utifrån modellen FFRE så är svaret det senare.
Sociala investeringar kräver som sagt samordning inom kommunen –
mellan nämnder och förvaltningar – men också samordning utifrån ett
samhällsperspektiv med andra myndigheter. Sociala investeringar handlar
både om kommunal ekonomi och om samhällsekonomi, det vill säga hur
24
resurser används och hur de fördelas. Malmökommissionen (vars uppgift
var att ta fram vetenskapligt underbyggda förslag på vad kommunen kan
göra för att minska ojämlikheter och sociala skillnader) skriver:
Vill man verkligen förändra måste man påverka de samhällsstrukturer,
fysiska och sociala, som yttersta orsaker till de risker som orsakar
ohälsa, skador och död i förtid. Det handlar om förändrade synsätt
och nya sätt att styra och organisera i en ny tid där gårdagens system
inte förmår nå mycket längre.
24

http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo.html
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Att införa och arbeta med sociala investeringar som arbetsmetod, med ett så
kallat socialt investeringstänk, måste inte medföra ekonomiska kostnader (så
kallade puckelpengar) för en organisation. Det som främst kostar (behövs)
är att förändra synsätt och förhållningssätt, förändra strukturer, för ändra
styrsätt, anamma ny kunskap, skapa nya samarbetsformer och att omfördela
resurser på bästa sätt. Naturligtvis kostar den arbetstid det inledningsvis
tar (puckeltid) att bryta mönster och skapa nya metodiska och systematiska
arbetssätt.
I SOU 2013:40 beskrivs:
Det är ingen tillfällighet att riksdagen har beslutat att offentlig
verksamhet ska bli mer innovativ, eller att regeringen har tagit fram
en innovationsstrategi som även inkluderar offentlig sektor. För att
Sverige ska fortsätta utvecklas som välfärdsstat och gå i bräschen
internationellt måste offentlig verksamhet fortsätta att tänka nytt,
bryta mönster och utmana det givna. De föreslår bland annat att
offentliga tjänster ska utvecklas utifrån en ny modell som bygger
på kunskap om vilka behov människor har i olika livshändelser
och företag har i olika verksamhetshändelser. De beskriver vidare
offentliga verksamheter som komplexa system. Därför måste dessa
system, snarare än enskilda myndigheter eller enheter, ägnas fördjupad
uppmärksamhet, till exempel vad avser hur de olika delarna interagerar
med varandra. Genom bättre förståelse av dessa system, nytänkande
och omprövning av dem tror vi att förutsättningarna för en fortsatt
välståndsutveckling avsevärt förbättras.
Utredarna menar att föreställningen att man i ettåriga cykler kan kontrollera,
utvärdera och återrapportera sig fram till önskade resultat, i en allt mer
komplex tillvaro och i frågor som tar lång tid att förändra, leder fel.
Backspeglarna blir så stora att de skymmer sikten framåt. De föreslår också

att ett utvecklings- och kompetenscentrum för offentliga tjänster bildas.
Centrumet ska vara en permanent utvecklingsmiljö där en kritisk massa av
olika kompetenser ska finnas i syfte att bygga upp kunskap om människors
och företags behov av offentliga tjänster utifrån ett helhetsperspektiv, till
exempel utifrån olika så kallade livshändelser.
Återigen, all komplexitet gör att vi måste våga lita på att om vi arbetar
kunskapsbaserat och innovativt så är vi på rätt väg. En väg där vi prövar,
gör, utvärderar, reflekterar, omvärderar den egna kunskapen och justerar om
och om igen. Vi kommer aldrig att kunna uppnå fullständig ekonomisk
evidens utan vi måste ha tilltro till att förebyggande arbete och tidiga
insatser är såväl ekonomiskt som mänskligt lönsamt.
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3.9 Nu och framåt
Som ett konkret resultat av stadens arbete med sociala investeringar och
25
stadens Innovationsplattform och den mognad detta inneburit under dessa
fyra år, kommer åtta nämnder att tillsammans ta sig an en hel stadsdel,
främst i ett förebyggande syfte:
I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling
för stadsdelen Sjöbo. Inom ramen för stadens sociala investeringar
kommer ett treårigt projekt att starta med Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) som samordnare. Åtta nämnder har ställt sig
bakom projektet och beslutet togs i bred politisk enighet. Projektet
kommer att ledas i nära samverkan med civilsamhällets aktörer.
Välfärdsbokslutet har identifierat flera utvecklingsområden i staden
varav Sjöbo är ett. Meningen är att Kraftsamling Sjöbo ska bli
modell och kunna appliceras på andra stadsdelar. Invånarna ska vara
medverkande och medstyrande och efter projektet ska satsningarna
leva vidare utan projektorganisation.
En ansökan görs även till Vinnova * tillsammans med Innovationsplattform Borås och Högskolan Science Park, där det bland annat
ingår att etablera ett innovationslabb, som ska drivas utifrån ett
genus- och normkritiskt perspektiv.

* Vinnova beviljade stadens ansökan och projektet fick tre miljoner kronor
https://www.vinnova.se/e/social-innovation-tema/social-innovation-mot-segregation/.
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De sista tre miljonerna från Kommunstyrelsens sociala investeringar
är därmed utdelade till projekt Kraftsamling Sjöbo. Det finns idag
inget som tyder på att staden kommer att fortsätta arbeta med sociala
investeringsprojekt i miljonformat. Projektrapporterna från utvärderarna
ska tas om hand. Nämnderna beslutar vad som ska implementeras. SFIprojektet är implementerat. Produktionsskolan som avslutades i december
2017 påbörjar 2018 ett implementeringsarbete.
Ytterligare två rapporter från utvärderarna kommer under 2018. Den sista
projektrapporten kommer i december 2019, därefter kommer en slutrapport
som sammanfattar alla fem projekten och deras insatser och eventuella effekter.
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http://www.innovationsplattformboras.se/
https://www.vinnova.se/e/social-innovation-tema/social-innovation-mot-segregation/
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Organisatoriskt finns det sociala investeringstänket. Insikten att arbeta
långsiktigare blir allt viktigare och insikten i att samverka över gränserna
blir allt mer betydelsefullt. Staden är intresserad av tillitsstyrning och
innovationsledarskap. Kanske kommer staden att satsa mera på att professionerna
i linjen uppmuntras att vara mera innovativa utifrån brukarbehov (och
tilldelas mindre summor). För det krävs tillit från organisationen och ett
stödjande ledarskap när det gäller innovationer. Det krävs både vedertagna
och nya metoder för att skapa ny kunskap samt förändrade arbetssätt som
gynnar verksamhets- och brukarbehov.
27

Jag har nu under två år arbetat med innovationer i offentlig sektor . Det
handlar egentligen om samma sak, lärande och hinder och utveckling, men
i en annan form. Jag kommer att arbeta vidare med att prova och praktisera
hur kommuner kan arbeta med olika finansieringsmodeller (utan återföring)
tillsammans med andra myndigheter. Jag kommer också att arbeta vidare
med hur vi som organisation kan ta hand om hinder och hur vi kan bli mer
kunskapsbaserade. Och jag hoppas att det utvecklings- och kompetenscentrum
för offentliga tjänster som utredarna föreslog i SOU 2013:40 blir verklighet.
Offentlig sektor behöver en permanent utvecklingsmiljö nationellt där det
kan skapas sverigegemensam kunskap som kan användas lokalt.
3.9.1 Frågor att arbeta vidare med
Det finns många olika frågor, särskilt organisatoriska, som bör ställas och
resoneras kring om vi ska kunna få effekter när det gäller sociala investeringar.
Flera av nedanstående frågeställningar är hämtade från min rapport; ” Vad
vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet?”
•

Hur kan vi bli bättre på främjande och förebyggande arbete? Hur
får vi stopp på alla efterhandssituationer och efterhandskostnader?
Hur kan resurser som frigörs, t.ex. om arbetslösheten minskar,
brotten minskar och ohälsan sjunker, komma kommunerna till
godo så att de kan fortsätta sitt förebyggande arbete och öka
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”Innovationsrådets synsätt på innovation kunde sammanfattas som “ förmågan att framgångsrikt
ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar
av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”. I offentlig sektor handlar detta främst om att
hitta nya perspektiv på redan existerande problem i samhället, att försöka omdefiniera syftet
eller målet i en verksamhet för att nå ett bättre resultat för slutanvändare eller att förändra hur
leverans av tjänster och produkter genomförs. Det kan också handla om att hitta nya eller bättre
samverkansformer, till exempel mellan olika myndigheter”. http://www.innovationsradet.se/
vad-vi-gor/vad-ar-innovation/
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humaninvesteringarna? Hur långsiktiga kan vi vara? Hur modiga
vågar vi vara? Hur kreativa förmår vi vara? Hur hittar vi nya
ekonomiska flöden mellan statliga myndigheter, kommuner och
landsting samt näringsliv? Hur bygger vi finansieringsmodeller
mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv?
•

Både individer, kommuner och samhället vinner på om medborgare
får bli behövda och bidra till att upprätthålla välfärdssverige.
Samhället vinner fler friskare medborgare, fler självständigare
medborgare (friare att göra egna val och fatta egna beslut om t.ex.
boende och fritid) och fler skattebetalande människor. Samhället
får (vinner) färre arbetslösa, färre depressioner, mindre missbruk
och mindre kriminalitet. Investeringarna lönar sig – på sikt. Dagens
ettårsbudgetar och tertialer mäter inte långsiktiga investeringar i
människor. Väl i utanförskapet tar det tid att återvända, läka och
hitta nya vägar att gå på. Nya vanor ska tränas in, nya rutiner ska
vänjas in, allt nytt tar tid och är ibland väldigt svårt. Hur mycket
tålamod kan ekonomin ha? Kan vi förändra ekonomin till att
fungera långsiktigt?

•

En annan fråga handlar om mätning och långsiktighet. Hur ska man
se på projektens långsiktighet? Långsiktighet kan till exempel handla
om hur man mäter den omfördelning av resurser som projekten
eftersträvar. Sociala investeringar kräver långsiktiga effektmätningar
av t.ex. försörjningsstöd, arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.
Borås Stad skulle t.ex. behöva följa barn till föräldrar som läst
modersmålsstöd innan SFI och SFI – under en tioårsperiod. Hur
kan man mäta effekter för barn till nyanlända föräldrar i skolan?
Om vi ser till projektet Hela Väster för minskat normbrytande
beteende, hur mäter man minskade normbrytande beteenden i
skolan? Och hur länge bör vi mäta för att se effekter? Och hur vet
vi att just den insatsen påverkande effekterna?

•

Vilka styr- och ledningsfilosofier används idag? Rationell styrning?
Målstyrning? Byråkratisk styrning? Trendstyrning? Nätverksstyrning?
Resultatstyrning? Budgetstyrning? Eller kanske till och med
”springpåallabollarstyrning”? Är olika organisatoriska nivåer på
det klara med vilken styrning som råder och konsekvenser av den?
Har vi flera styrsätt samtidigt? Jag menar att vi framförallt agerar
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som om vi har en byråkratisk styrning trots att det finns flera olika
trender, massor av projekt och mängder av olika nätverk som styr
och inverkar på organisationens beslut och styrning.
•

Vilken betydelse får organisationers styrning för linjeverksamheten
och den enskilda människan? Styrningen är direkt avgörande för att
förändra och använda resurser så klokt och effektivt som möjligt.
I vilka styrformer finns tillräckligt utrymme för ”mjuka frågor”
som handlar om människor och deras komplexa livssituationer?
I vilka styrformer får främjande och preventivt förhållningssätt
utrymme så att kostnader för efterhandsåtgärder systematiskt kan
minska? Vilka styrformer tillåter gränsöverskridande samarbete?
Vilka styrformer tillåter gemensamma ekonomiska satsningar? Jag
anser att nuvarande styrning och nuvarande system inte stödjer ett
förebyggande arbete, ett långsiktigt arbete, ett innovativt arbete eller
ett hållbart arbete. Flera olika saker (t.ex. ekonomiska principer,
ettårsbudgetar, efterhandskostnader, övertron på ekonomisk evidens)
bör därför förändras i grunden och också förändras för att stärka
och matcha varandra – inte motverka.

•

Det har stor betydelse vilken människosyn som finns inom och
bakom olika styrformer. Vad innebär olika människosyner: Är
det möjligt att hjälpa en annan människa, eller kommer det alltid
att finnas människor i utanförskap? Är det lönsamt att hjälpa
människor i utanförskap? Får humanitet kosta? Är humanitet
lönsamt? Används mätningar och utvärderingar till konstateranden
(t.ex. bokslut) eller till ageranden? Arbetar man över gränserna för
att nå bättre brukar- och medborgareffekter? Vilken betydelse får
styrformens bakomliggande människosyn för linjeverksamheten
och den enskilda hjälpbehövande människan?

•

Att arbeta i en enskild verksamhet, med specifika uppdrag och egen
budget är förhållandevis ”enkelt”. Arbetet är avgränsat och endast en
del i sammanhanget och helheten. Enkelhet kan dock dölja komplexa
orsakssamband då var och en ser främst till ”sin egen del”. Enkelhet
kan gynna effektivitet, rationalitet och resultatorientering för att den
inte ser de andra delarna. När enskildhet och enkelhet styr är det
relativt ”lätt” att fatta rationella beslut även när det gäller svårlösta
komplexa problem. Det som händer är att helhet och komplexa
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orsakssamband kan rationaliseras bort och problemet blir ”löst” utan
att ”varför” har besvarats. Problemet är egentligen inte löst – utan
bara symtombehandlat. Att ta hänsyn till komplexitet är svårare, det
tar tid och kräver involvering av många parter, men komplexiteten
gör det möjligt att styra i rätt riktning. Då kan den vidare bilden
få finnas med, arbetet får ta längre tid, förhållningssättet ”prova,
gör och lär” finns med som metod och utvärderingar sker tätt
för att säkerställa riktning (eller byta riktning). Med komplexitet
kommer det långsiktiga och det hållbara.
Ska man lyckas med att hantera komplexitet krävs det flera olika saker
samtidigt, som till exempel:
•
•
•
•
•

•
•
•

Att organisatoriska strukturer och styr- och ledningssystem stödjer
arbetet med förebyggande arbete, komplexitet och hållbarhet.
Att sociala frågor och dimensioner går hand i hand med de ekonomiska
frågorna och dimensionerna.
Att arbete sker med samhälleliga finansieringsmodeller utan återföring.
Att organisationer har tillit till både egna erfarenheter, till
medarbetarnas kunskap och till forskning.
Att det finns metoder för att arbeta innovativt: att vi prövar, utmanar
rådande normer, testar och lär utmed vägen: att vi gör och skapar
kunskap på en och samma gång.
Att vi har kunskapsbaserade genus- och normkritiska perspektiv.
Att vi har ett brett sikte – både bakåt och framåt – kanske till och
med så långt som över livstid.
Att vi beaktar och inser att utveckling måste få ta tid – att vi håller
i, i fem år, i tio år kanske tjugo år.

Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna säga: att vi har ambitionen
att vara en kunskapsbaserad och kunskapande organisation och kommun.
För att man ska kunna få bukt med mänskliga negativa händelseförlopp samt
samhälleliga negativa kostnader och efterhandskostnader måste kunskapen
öka och långsiktiga organisatoriska förutsättningar skapas. Målet måste vara
ökade förebyggande investeringar och mindre efterhandskostnader. Det hade
varit förnämligt om man kunde skapa en ny ekonomisk redovisningssed, som
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ser det förebyggande arbetet som en investering med regelrätta avskrivningar.
Efterhandskostnader kan fortsätta beskrivas som kostnader, för de gynnar
ingen – vare sig människan eller samhället. Då skulle den ekonomiska
beskrivningen av verkligheten bli tydlig och visa vägen för den sociala
hållbarheten, istället för att som idag, visa oss vägen in i återvändsgränder.
Avslutningsvis, nationalekonom Ingvar Nilsson (2012):
Frågorna är många. Resonemangen är viktiga. Komplexiteten
är en förutsättning. Det är mycket bättre resurshushållning att
rehabilitera människor och arbeta med förebyggande insatser än
att låta människor fara illa och hamna i utanförskap.
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4. Om sociala investeringar
– Margareta Lundberg Rodin
4.1 Bakgrund och historik till sociala investeringars uppkomst
Insatser som sociala investeringar har föranletts av nya utmaningar, både
finansiella och samhälleliga, som är både komplexa, svåra att möta och ofta
beroende av varandra. Framför allt rör insatserna områden som socialtjänst,
utbildning och sysselsättning och frågor som rör ökad socioekonomisk
ojämlikhet, ökat utanförskap, segregation och exkludering till följd av
faktorer som inte fullföljda studier, arbetslöshet och bostadspolitik. Likaså
är ökade skillnader i hälsa och livsvillkor, samt en större andel allt äldre
vanligt förekommande när det sker insatser. Sociala investeringar kan
också beskrivas som en form av förebyggande tidiga insatser framförallt
för yngre åldrar. I Vad är sociala investeringar? 17 frågor och svar (2014) är
utgångspunkten eller drivkraften att organisationer som offentlig sektor
behöver arbeta mer systematiskt med metod- och verksamhetsutveckling
utifrån målgruppsrelaterade behovsanalyser och genomföra tvärsektoriella
riktade satsningar med uppskattningar av effekter och resultat både på
kortare och längre sikt.
Sociala investeringar är ett begrepp eller kanske snarare koncept som har
lett till en rad olika satsningar i den offentliga sektorn. På SKL:s (Sveriges
Kommuner och Landsting) hemsida redovisas begreppet sociala investeringar
enligt följande:
•
•
•
•

•
•

Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering
och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost.
Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga
effekter för både individ och samhälle.
En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt.
Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda
verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament
till långsiktighet och tidiga insatser.
Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering
av metoder och en aktiv styrning och ledning
Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan
aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom
dessa aktörer.
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SKLs rapport Sociala investeringar (2015) visar att 152 kommuner och landsting
(av 265) har genomfört eller har pågående sociala investeringsprojekt. Av dem
redovisade 51 kommuner och två landsting att de avsatt särskilda medel för
sociala investeringar. Totalt hade 1 181 mkr avsatts till sociala investeringar
även inräknat de satsningar som inte använt själva begreppet. I SKL:s enkät
2015 uppgav 56 % av kommuner och landsting att de har övergripande
strategiska mål för arbetet med sociala investeringar som att främja tidiga
och riktade insatser (67 %), åstadkomma samhällsekonomiska vinster
(65 %) och motverka stuprörstänkande genom att samordna insatser
(50 %). Verksamheter som ingår i sociala investeringar är främst socialtjänst
(87 %), utbildning (73 %) och arbetsmarknad/sysselsättning (58 %).
Folkhälsa, kultur och fritid förekommer också men i mindre utsträckning.
Målen och målgrupperna för satsningarna är främst att höja barn och
ungas skolresultat (71 %) och att minska arbetslöshet (36 %). I tredje hand
är målet att söka förbättra psykisk hälsa. Ett exempel som nämns är att i
Sverige kostar varje barn samhället ca 3,5 miljoner kronor från att de föds
till att de går ut gymnasiet. Ett ytterligare exempel är att en missbrukande
15-åring kostar samhället 670 000 kr per år. En fråga som ibland ställs av
beslutsfattare är om medlen används på bästa sätt och om t.ex. barn med
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särskilda behov får rätt insatser så att investeringar som görs förvaltas väl.
Sociala investeringar syftar ofta till att söka bearbeta frågeställningar av
denna art. Vissa ifrågasättanden har förekommit om att offentliga medel som
dessa fonder, inte används effektivt och till rätt insatser med hög kvalitet,
att samverkan mellan parter brister, samt att ändamålsenliga nytänkande
arbetssätt och metoder saknas, liksom adekvata utvärderingar. Kritiken
har riktats såväl nationellt som lokalt, vilket lett till en ökad användning av
socioekonomiska mätverktyg och kostnadsvariabler för att kunna undersöka
om omfattande sociala satsningar på sikt kan leda till minskade kostnader
för olika verksamheter och inte bara i området där insatsen genomförts.
Nationalekonomerna Ingvar Nilssons och Anders Wadeskog har utbildat
många beslutsfattare och handläggare i hur socioekonomiska beräkningsverktyg och kalkylmodeller kan användas för att räkna fram samhällsvinster
för olika sociala projekt. Ett mindre antal kommuner (8) har som Norrköping
dessutom infört en återföringsmodell. Lars Hultkrantz professor i
nationalekonomi kritiserar Nilsson och Wadeskog bland annat för att de i
Utanförskapets pris (2015) redovisar överslagsberäkningar av utanförskap för
en årskurs ungdomar med hjälp av exempel som en typindivid ”Johannes”
som förväntas vara arbetslös från 25 till 65 års ålder. Databanken som
dataunderlaget hämtats från anser Hultkrantz inte är kvalitetsmässigt tillförlitlig. Dessutom ifrågasätter han själva antagandet kring långtidsarbetslöshet,
samt hur addering av produktionsbortfall och finansiellt stöd har skett.
Risker finns dessutom för suboptimering vid brister i samordning och samsyn
mellan en rad aktörer och beslutsfattare på olika nivåer i offentlig sektor.
Socioekonomiska beräkningar via verktyg och kalkyler vägleder inte heller
prioriteringarna eftersom effekter av insatser inte kan säkerställas utan beror
på en olika mängd individ-, situations- och tidsspecifika faktorer enligt
Hultkrantz (2015).
Beslutsdokumenten hos de organisationer som har infört fonder för sociala
investeringsinsatser innehåller en del visioner och ambitioner uttryckta i
övergripande målformuleringar. Förhoppningar finns hos beslutsfattare om
att sociala investeringarna framförallt med hjälp av tidiga och förebyggande
insatser inom den offentliga välfärdssektorns verksamheter ska innebära
positiva samhällseffekter som kan leda till lägre kostnader på kortare eller
längre sikt. Via socialt innovationstänkande har även socialt företagande
alltmer kommit i fokus som en alternativ lösning på socioekonomiska
samhällsproblem. Den civila sektorn i Sverige har hittills endast involverats i
begränsad omfattning i sociala investeringsprojekt trots uttalade ambitioner
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från flera kommuner och landsting. Detta skiljer Sverige från hur det går
till i flera framförallt anglosaxiska länder. Läs mer om detta i avsnitt 4.5.
Ett vanligt förekommande mål med sociala investeringar är att införa
mer effektiva arbetssätt i offentlig verksamhet genom beprövade eller nya
oprövade metoder som förutsätts kunna utveckla mer strukturerade och
specifika insatser. I denna typ av satsningar uttalas i högre grad behov av
att åstadkomma mer långsiktighet och hållbarhet:
Ett ledarskap som vill utveckla resurser och hållbarhet ser till att
medarbetare och grupper har möjlighet att ta ansvar och arbeta
tillsammans. Ett relations-inriktat ledarskap ger även struktur,
stabilitet och anpassar efter behov och förutsättningar för att bygga
och behålla ett socialt kapital och engagemang i arbetet
(Dellve & Eriksson 2016).

Krav på helhetssyn och långsiktighet kräver samverkan mellan kommuner
och landsting samt även mellan olika nämnder inom kommunerna. Sociala
investeringar uppfattas vara strategiska och verksamhetsöverskridande och
förutsätts kunna motverka stuprörstänkande eftersom medlen ofta inte
tillhör en särskild förvaltning eller organisation och ofta ställs det krav på
bidragssökande att arbetet ska baseras på tvärsektoriellt samarbete Vad är
sociala investeringar? 17 frågor och svar (2014). Se vidare i avsnitt 5.3.6 om
samverkan.
Fokus i sociala investeringsprojekt har hittills främst varit att försöka fastställa
enkla orsakssamband och i viss mån även förstå verksamma mekanismer och
även kontextuella förhållanden enligt Guide för effektutvärderingar (2014).
Studier av mekanismer och kontextuella faktorer kräver mer kvalificerade
utvärderingar, vetenskapliga angreppssätt och tillämpning av teorigenererade
kvalitativa utvärderingsmodeller, för att ny kunskap ska kunna säkerställas
som kan implementeras och spridas.
Att genomförda utvärderingar inte tillräckligt har uppmärksammat de
frågor som intressenter som berörd personal och brukare vill ha belysta, kan
tyvärr resultera i att dessa grupper inte heller blir så benägna att använda
utvärderingars resultat, enligt Karlsson Vestman (2011). Ett problem i detta
sammanhang menar jag är att utvärderingar av sociala investeringsfonderna
hittills ofta relativt ensidigt utvärderats kvantitativt utifrån ett kostnads- och
effektivitetsperspektiv och inte i lika hög grad utifrån kvalitativa frågor som
– 41 –

rör projekts måluppfyllelse, metoder och arbetssätt, samverkan mellan olika
aktörer, delaktighet av berörda målgrupper eller olika demokratiaspekter.
4.2 Några begrepp
Med investering menas att en kostnad idag, för att kunna åstadkomma något i
framtiden, förväntas ge en större intäkt än den ursprungliga kostnaden. En social
investering kräver därför tydlig koppling mellan kort- och långsiktiga effekter
och kostnader. Begreppet investering betonar det långsiktiga perspektivet
likaså ett visst medvetet risktagande. Ofta förväntas detta ske efter en längre
tidsperiod när det gäller sociala långsiktiga samhällsinvesteringar. Det är
dock inte säkert att någon avkastning kan komma till stånd. Begreppet
sociala investeringar eller social investments används för att beskriva när
resurser satsas på människor idag för att förhindra, förebygga eller reducera
nutida eller framtida utanförskap. Kostnaderna består av alla de insatser som
genomförs för att uppnå målet. Intäkterna kan bestå av; beräknade minskade
kostnader i framtiden för försörjning och vårdkostnader, samt även tillförda
produktionsvärden och skatteintäkter. Det antagna sambandet mellan insats
och förbättrade resultat behöver underbyggas av beprövad erfarenhet och
evidens. Problem kan uppstå när det gäller kapital (vilket kan leda till en
s.k. investeringspuckel), risker och misslyckanden, samt svårigheter med
att omfördela eller återföra eventuell vinst enligt Nilsson (2012).
Med sociala investeringsfonder avses ofta kommunala fonder som finansierar
olika sociala projekt i lokalsamhället. En social investering kan likaså beskrivas
som en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas
ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade
samhällsekonomiska kostnader på sikt. Utgångspunkten är att t.ex. samhällets
insatser framförallt för barn och unga bör ses som en investering med
långsiktiga effekter för både individ och samhälle och inte bara som en
utgiftspost. Likaså att en god investering helst ska innebära rätt insats på rätt
nivå vid rätt tidpunkt. Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos
berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat sker utifrån en
förhoppning om att långsiktighet och tidiga insatser ska innebära minskade
framtida utgifter.
Valet att använda just begreppet sociala investeringar kan ha bidragit till
att fokus i dem ofta är ekonomiskt och att resultat ofta begränsas till olika
mätbara effekter. Ordet förväntning innebär att den genomförda investeringen
i form av t.ex. utbildningsinsatser helst ska ”löna sig” och resultera i en
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framtida återbetalning. En Insats (eller intervention) kännetecknas av att
den är aktivt beslutad och väldefinierad när det gäller innehåll, målgrupp
kostnader och förväntat utfall. Begreppet investering innebär i sammanhanget
att insatsen förväntas ha effekt i framtiden och vissa insatser i projekt kan
ha investeringskaraktär. Projekt innebär ofta flera insatser som genomförs
under en begränsad tidsperiod.
Ytterligare begrepp för nya finansieringsformer som används är social innovation
som beskrivs som initiativ som eftersträvar att möta samhällets utmaningar
och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur samhällsproblem
kan lösas på nya sätt. De kräver också finansiella innovationer och utveckling
samt etablering av sociala investeringsfonder. Med det sektorsövergripande
begreppet impact investment menas: investeringar som syftar till att generera
mätbara samhällseffekter, kombinerat med social avkastning. På svenska har
begreppet översatts till: ”samhällspåverkande investeringar” och definieras som:
investeringar som syftar till att generera mätbara samhällseffekter, kombinerat
med social avkastning. SROI (Social Return on Investment) är ett strukturerat
sätt att försöka uppskatta sociala eller miljömässiga effekter och beräkna
om en satsning är fördelaktig eller lönsam för kommuner, landsting eller
samhällsekonomin i stort. Ytterligare begrepp som förekommer är Social
Impact Bonds (SIB) som innebär att det tecknas kontrakt mellan investerare,
utförare och garanter för att främja innovation och metodutveckling genom
riskspridande. Det kan även finnas intermediärer som i Storbritannien och
USA som står för kontakten mellan parterna och även ska säkra trovärdighet
i upplägget. I Sverige har SKL/Uppdrag Psykisk Hälsa agerat intermediär
och lanserat Sociala Utfallskontrakt. Ett annat alternativ är Pay-for-sucessfinancing (PFS). Enligt SIB och PFS kan den ekonomiska risken överflyttas
till den privata sektorn eller förväntas leda till en avkastning för dem som
satsat utifrån vinstintresse.
Med begrepp som samverkan eller colloboration avses det som sker mellan
människor som arbetar i olika organisationer för att uppnå något som de
inte kan uppnå på egen hand. De diskuterar ofta lösningar på problem
man inte kan lösa inom den egna organisationen och delar med sig av
kunskap och erfarenheter och samverkar genom att utföra handlingar
och uppgifter tillsammans som inte faller inom ramen för en organisation
eller stora frågor som kräver insatser från flera olika organisationer. Det är
viktigt att samarbetsparterna samtidigt behåller sina respektive ansvars- och
verksamhetsområden. Utgångspunkten för samverkan har ofta ett top– 43 –

down-perspektiv och kan även inbegripa olika strategier. I själva begreppet
samverkan ingår ett antagande om att det finns gränser som behöver överskridas
på grund av olika huvudmän. Samverkan motiveras ibland även med att
(samhälls)resurser skulle kunna användas mer effektivt och att kvalitén ska
öka för individen (Löfström 2001). Läs mer om olika samverkansteorier i
avsnitt 5.3.6.
4.3 Borås Stads sociala investeringar
Kommunfullmäktige i Borås beslutade i bokslut 2012 att ”öronmärka” 20 mkr
från försäkringsbolaget AFA till sociala investeringar. Borås Stad beskriver
sociala investeringar som ett ekonomiskt angreppssätt för att kunna bryta
negativa spiraler som medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader.
Utgångspunkten är ett ”humanistiskt investeringstänk” för att kunna ta sig
an en allt större komplexitet över både förvaltnings- och myndighetsgränser.
Syftet med de sociala investeringarna är: Att motverka långsiktiga ekonomiska
och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid. Borås Stad utgår
från SKL:s definition av begreppet och hänvisar till SKL:s Program för hållbar
jämställdhet och delprojektet Smart ekonomi. Den primära målgruppen under
perioden 2013–2015 var barn och unga. Av stadens anvisningar framgår
det att projektförslag ska komma från en eller flera nämnder i samarbete.
Åtgärderna ska vara offensiva och tidsbegränsade från två till högst fem år
och insatserna ska inte ingå i den löpande verksamheten. I ”Borås Vision
2025” finns en social, ekologisk och en ekonomisk hållbarhetsdimension,
vilket även ingår i syftet med de sociala investeringarna. Övergripande
mål för sociala investeringar är även att Borås Stad ska vara attraktiv som
arbetsgivare och attraktiv att leva och bo i.
I beslutsdokument relaterar Borås även till nationalekonomerna Nilssons
och Wadeskogs socioekonomiska kalkyler på ”levnadsmässiga konsekvenser
och enorma samhällskostnader” och till Nilssons rapport Den ojämlika
välfärden i Malmö (2012).
I Malmökommissionens rapport uttrycks att mål kan uppnås genom ett
inter- eller transdisciplinärt arbetsätt, eller med andra ord, genom att frångå
stuprörstänkande och vertikal styrning: ”En hållbar utveckling kräver ett
kritiskt förhållningssätt till traditionell hantering av samhällsproblem”.
Borås Stad relaterar till inledningen i Malmökommissionens slutrapport:
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Mängder av forskning beskriver hur individers och befolkningens
hälsa bestäms av strukturella samhällsfaktorer. I de flesta städer och
länder ökar socialskillnader i hälsa mellan grupper i befolkningen.
Det syns när man mäter skillnader t.ex. i livslängd, hushållsekonomi,
skolresultat, tillgång till arbete, delaktighet i samhället och tillit.
Ur både etiska demokratiska och samhällsekonomiska perspektiv är
växande klasskillnader ohållbart. Sociala investeringar handlar om
att ge varje människa förutsättningar att ta kontroll över sitt liv. Det
är ett långsiktigt arbete som kräver insatser genom hela livsförloppet,
spänner över alla politikområden och förutsätter agerande på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.

I Borås har det utformats en ”Boråsmodell” för att söka åstadkomma ett socialt
investeringstänk med flera olika arbetssätt. Den främsta målgruppen för Borås
Stad är barn och unga men det förekommer även andra målgrupper. Ett tredje
alternativ som nämns i stadens riktlinjer för sociala investeringsprojekt är
Smart ekonomi-projekt det vill säga projekt som anses inte ”behöver kosta”
i sig förutom ett politiskt beslut som stödjer projektidén och medel för ny
kunskap, processtöd och utvärdering. En annan viktig del av arbetet i Borås
Stad är att söka skapa nätverk över olika förvaltningsgränser, enhetsgränser
och myndighetsgränser. I nätverken kan både projektdeltagare och andra
intresserade delta i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte, likaså nya arenor och
strukturer mellan organisationer och verksamheter. Nätverk mellan olika
verksamhetsföreträdare anser Borås Stad som nödvändiga för att synliggöra
komplexa orsakssamband och arbeta samverkande med kostnader. Knuten
ligger i att ”den som satsar får inte tillbaka pengarna, utan vinsten (uteblivna
kostnader) uppkommer någon annanstans”. Den som satsar och den som
”får vinsten” behöver samverka i möjligaste mån för att lösa det som idag
inte går att lösa.
En politisk beredningsgrupp har bedömt inkomna ansökningar som sedan
överlämnats till Kommunstyrelsen för beslut. Hittills har medel beviljats
till fem projekt, likaså har medel avsatts till socioekonomiska beräkningar,
samt till följeforskning och utvärdering och till en slutrapport. Borås Stad
beviljade totalt 17 miljoner kronor till fem projekt. De pågår under två
till fem år och har väldigt olika förutsättningar och resurser från 275 tkr
till 5,2 mkr. Inledningsvis genomförde FoU Sjuhärad Välfärd 2015 en
uppdragsutbildning: benämnd ”Planeringsverkstad” om hur planering,
genomförande, dokumentation och uppföljning kan läggas upp. Den var
främst avsedd för projektledningar i de projekt som beviljats anslag, men
även några projektmedarbetare deltog från ett av dem.
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Hittills har ett av de fem projekten slutförts och även implementerats: Modersmålbaserat SFI (2016) som pågick i två år. Projektet har utvärderats av
Sweco. Av slutrapporten framgår det att den metodutvecklingsmodell som
utvecklades i projektet var användbar och att den fungerade väl för målgruppen
vuxna med utländsk bakgrund när de undervisades parallellt i sitt eget
modersmål. En brist var dock att metoden inte dokumenterades metodiskt,
vilket delvis försvårade implementering och spridning. Bristande erfarenhet
och förståelse när det gäller vikten av att systematiskt och fortlöpande
dokumentera kan vara en orsak, likaså i detta fall brist på tid för ansvariga
lärare. Informanter i projektet upplevde att det fanns en viss otydlighet när
det gällde rapporteringskraven.
Socioekonomiska utvärderingar genomförs av företaget Payoff på samtliga
fem projekt som Borås Stad har beviljat investeringsmedel. Läs mer om
Payoffs metoder i kapitel sex. En socioekonomisk utvärdering har genomförts
av projektet Produktionsskolan, ung till ung (2017) som riktar sig till unga
vuxna i utanförskap. Av den socioekonomiska utvärderingen framgår det
att värdet av deltagarnas arbetsinsatser under ett år ökat med 15 % och
att deltagarnas behov av vård har minskat med 18 %. Verkningsgraden
(andelen av deltagarens samhällsekonomiska minskade kostnader) första året
är 15 % enligt Payoff´s nyckeltal NyttoSam. Projektet har vidare utvecklat
ett arbetssätt i samverkan för att kunna bryta målgruppens utanförskap
och rapporten konstaterar att fortsatta insatser och stöd eller uppföljning
kommer att behövas. Projektmedarbetarna har även skrivit en egen slutrapport:
Produktionsskoleprojektet Ung till Ung Slutrapport. De berättar att merparten
av arbetssätten har implementerats i ordinarie verksamhet och konstaterar
att 33 av 39 deltagare kommit i arbete. Resurser saknas till handledning och
utbildning och de föreslår därför att politiska och förvaltningsövergripande
beslut tas i vilket fler samarbetspartner i berörda förvaltningar behöver
involveras och ta ansvar för insatserna. De föreslår även att olika roller
förtydligas i uppdraget, samt att ett gemensamt dokumentationssystem
med fullmakt att byta information på individnivå behöver införas.
FoU Sjuhärad Välfärd följeforskar och utvärderar ett av projekten: Hela Väster om
minskat normbrytande beteende i skolan årskurs F–6 vilket avslutas 2017. Projektet
föregicks av ett tidigare projekt, som Folkhälsomyndigheten finansierade:
Utvärdering av Hela Skolan. Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete
(2015) av Eva Medin och Göran Jutengren, Några av arbetsmetoderna
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i det tidigare projektet som nätverksarbete med föräldrar för att främja
social integration används även i det nya projektet Hela Väster. Projektets
utvärdering har överlämnats 2018. Läs mer om Borås Stads erfarenheter
av sociala investeringsprojekt i kapitel tre.
En samlad utvärdering av Borås Stads fem sociala investeringsprojekt kommer
att genomföras av företaget VOK i Ulricehamn efter 2018. Företaget fick
även juni 2016 i uppdrag att följa fyra (av fem) projekt. I denna skrift
redovisas och diskuteras enbart en del av de erfarenheter och resultat som
rör Borås Stad eftersom flera projekt som: Schysst kompis! Och en kommun fri
från våld pågår och för att vissa projektutvärderingar och socioekonomiska
utvärderingar därför inte har genomförts och heller inte slutrapporten.
4.4. Några andra sociala investeringar
En hel del erfarenheter finns från andra kommuner och regioner av arbete
med sociala investeringar. Här har några valts ut som kan vara intressanta
att ta del av.
(VGR) sociala investeringsmedel är en del av
genomförandet av Västra Götalandsregionens satsning VG 2020 för att stärka
regionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig
kunskapsregion för kvinnor och män. Initiativet kom ursprungligen från
Folkhälsokommittén. Arbetet påbörjades 2012 med att RUN (Regional
utvecklingsnämnd) fick uppdraget att utreda hur sociala investeringar skulle
kunna genomföras. Fem mkr hade tidigare avsatts för 2014 och 30 mkr
för 2015. Prioriterat område var att bryta utanförskap och segregation och
stärka kopplingar mellan utbildning och arbetsliv. VGR:s hittills genomförda
sociala investeringar syftar främst till att hitta effektivare förebyggande
insatser för att främja barns och ungas utveckling och hälsa och därigenom
förebygga framtida utanförskap.
Västra Götalandsregionens

Kastberg och Hermansson har i en rapport (2016) utvärderat ansatserna till
dessa sociala investeringar i VGR. De uppfattade främst två projektansatser.
En ansats hade mer formen av punktinsatser där utgångspunkten var en viss
målgrupp där olika problem behövde hanteras genom insatser och metoder.
Den andra ansatsen var mera avsedd att förändra organisationens karaktär
och i den ingick det ofta flera huvudmän. Pilotstudierna som beviljades medel
hade även syftet att skapa en grund för lärande och reflektion. Tydliga krav
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ställdes på att pilotstudierna skulle kunna uppvisa att beviljade medel gått till
avsett ändamål. Under 2015 var inriktningen på VGR:s sociala investeringar
att de på sikt skulle förbättra ungas förmåga att klara sin skolgång. VGR:s
sociala investeringar ingår inte i ordinarie driftbudget. Särskild styrgrupp,
arbetsgrupper och referensgrupper har tillsatts. Någon färdig modell har inte
använts, men ett arbetssätt har etablerats allt eftersom. VGR har utarbetat
en mall för de som ska ansöka om sociala investeringsmedel. Inspiration och
erfarenheter till mallen hade hämtats från tidigare regionalt arbete ibland
annat från RUN (Regionala utvecklingsnämnden). Av ansökningsmallen
framgår det vilka kriterier som bedöms. Ett avgörande kriterium var att de
projektsökande kunde göra en samhällsekonomisk beräkning, andra kriterier
var trovärdighet i metod och i organisering. Samband skulle även kunna
redovisas mellan målgrupper, insatser och förväntat resultat. Likaså skulle de
sökande kunna beskriva hur projektet förankrades. Ansökningarna poängsattes
enligt en bedömningsmall och rangordnades. Det skedde dessutom en viss
professionell bedömning av regionens tjänstemän utifrån deras erfarenheter
och kunskaper i respektive sammanhang.
Medel har bland annat beviljats av VGR till ett projekt i Borås Stad om
Tidiga insatser för att öka skolnärvaron för barn i de lägre skolåldrarna som
FoU Sjuhärad Välfärd följeforskar och utvärderar, vilket redovisas i maj
2018. Mer information finns på: Projektets webbplats på Närvårdssamverkan
28
Södra Älvsborg. Det framgår av Kastberg och Hermanssons utvärdering
att en länk saknades mellan utformning av effekter och ekonomi. Likaså
att de svårmätta och svårutvärderade samhällsekonomiska kriterierna
eller nyttan för den enskilde i praktiken inte var så avgörande i regionens
bedömningsprocess. Fokus när det gällde att bedöma inkomna ansökningar
var istället trovärdighet när det gällde metod, organisering, styrning och
genomförande, samt säkerställande av fortsättning och spridning. En annan
iakttagelse av Kastberg & Hermansson var att en övergripande behovsanalys
saknades från VGR:s sida, likaså skedde det inte någon problematisering
av bedömningskriterier och att kriterier saknades för att kunna bedöma
externa utvärderingar.
Landets kommuner har visat sig ha olika ambitioner när det gäller att satsa
sociala investeringsmedel och om det ska genomföras enstaka eller upprepade
gånger. Här följer tre kortfattade beskrivningar av kommuner som tidigt
satsade medel på sociala investeringar:
28

http://narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se/sv/Narvardssamverkan-Sodra-Alvsborg/
Projekt/Tidiga-insatser-for-okad-skolnarvaro/tidiginsats/
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Kommunfullmäktige i Norrköping var en av de första som 2010 inrättade en
social investeringsfond. Norrköping var även först med att skapa en struktur
och ett arbetssätt kring tidiga insatser och sociala investeringar och en så
kallad ”återföringsmodell”. 2010 satsade Norrköping 33,5 mkr av 40 mkr
på fem projekt: Alla barn i skolan, Center för ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsproblematik, Servicetrainee, SkolFam, samt Solid Återkomst. Se: Let´s
create Norrköping. www.norrkoping.se. Återföring av medel skulle ske under
två till tre år från 2013 till 2018. Fondens syfte var: att genom förebyggande
arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett
tidigt skede, för att exempelvis undvika kostnader för genomgripande insatser
i skolan och stora kostnader för placering av barn och ungdomar. På sikt ska
det förebyggande arbetet minska risken för långvarig arbetslöshet. Arbetslöshet
kan resultera i utsatthet samt negativa konskevenser för hälsa, välbefinnande
och möjlighet att delta i samhället.
Riktlinjer finns för att hantera investeringsfonden i Norrköping. I fallbeskrivningar redovisas resultat i återföringsmodellen som i exemplet
Från arbetslöshet till framtidstro – att efter två år har kostnadsminskningen
skapat ett överskott som återställt den sociala investeringsfonden till dess
ursprungliga värde. Projektet SkolFam om att främja familjehemsplacerade
barns skolresultat har utvärderats av Bernfort och Lundqvist (2014) vid
Linköpings universitet. Detta projekts resultat indikerade att skolresultat
förbättrats, vilket även förväntades kunna leda till lägre kostnader hos
socialförvaltningen framöver. Se: Social investments: A social innovation
approach and the importance of active ownership.
Målet med Umeå kommuns sociala investeringar på 120 mkr (30 mkr/år)
2011–2014 var: att stärka förutsättningarna för att alla medborgare ska kunna
leva goda liv med kunskap, kompetens, arbete och fungerande sociala liv. Det
betyder omvänt att andelen medborgare som lever i utanförskap, arbetslöshet,
ohälsa, drogberoende och kriminalitet ska minska varaktigt och långsiktigt.
Investeringarna ska främja trygghet lärande och hälsa. Investeringarna ska
också vara samhällsekonomiskt sunda genom att tillräckligt kraftfulla insatser
görs av multikompetenta team så tidigt som möjligt för att förebygga framtida
lidande och onödiga samhällskostnader.
Satsningar skedde genom ”öronmärkta medel” för tidiga insatser och hade
föregåtts av att förtroendevalda enats om en samsyn över partigränserna
för att motverka arbetslöshet och annan marginalisering. En gemensam
förvaltningsorganisation för all verksamhet till barn och unga skapades
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för att försöka undvika ”stuprörstänkande”. Avtal tecknades med Umeå
Universitet om att utvärdera insatserna, fyra till fem större projekt och hela
satsningen. Där ingick även socioekonomiska effekter på kort och lång
sikt, men däremot ställdes inga krav på återbetalning. De fem projekten
som beviljades medel var: Ungdomstorget, Hållbar kompetens, Tillbaka till
skolan, På rätt köl, samt Hälsa – lärande – trygghet. I Umeås satsning ingick
det även viss samverkan mellan föreningslivet och kommunal verksamhet.
Se: Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga.
I Örebro kommun syftade de sociala investeringarna till att: uppmuntra
kommunala verksamheter och civila aktörer att hitta nya vägar för ett gemensamt
arbete som leder till att färre människor hamnar i sociala och ekonomiska
problem. Målet innebar att förebyggande insatser med långsiktiga effekter
skulle leda till ett minskat utanförskap. De skulle bygga på samverkan
mellan olika aktörer, vara utvecklande och nytänkande, uppföljningsbara,
möjliga att beräkna, värdera och mäta, samt leda till minskade resursbehov
i framtiden, samt inte vara ett allmänt ramtillskott. Minst två förvaltningar
skulle beröras, alternativt en förvaltning och en civil aktör (föreningar,
stiftelser, kooperativ, välgörenhetsorgansationer eller liknande, dock ej
vinstdrivande företag). Satsningar kunde löpa ett till tre år med möjlighet
till förlängning. Exempel på satsningar: Samverkan för teckenspråkiga,
Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen, Unga med neuropsykiatriska
svårigheter, samt ett Nationellt projekt med SKL för att utveckla arbetet
med sociala investeringar. Återföringsplaner upprättades för verksamheter
vars kostnader på sikt förväntades minska och skulle påbörjas senast tre
år efter medelstilldelningen. De som beviljats projektmedel förväntas
rapportera halv- och helårsvis. Alla satsningar ska följas upp och utvärderas.
Se www.orebro.se om deras arbete med sociala investeringar.
4.5 Internationell utblick
Att social innovation är en lösning på samhällsutmaningar är en central tanke
i Europa. Inom EU har man breddat det traditionella innovationsbegreppet
till att även omfatta social innovation och i dag beräknas det finnas cirka
2 miljoner så kallade social economy enterprises vilket motsvarar ungefär
10 procent av Europas företag. Enligt Eva Engqvist och Ingvar Nilsson
vid en konferens 2 december 2013, har begreppet sociala investeringar i
Sverige, präglats av två egenskaper; långsiktigt tänkande och helhetssyn.
Begreppet sociala investeringar är inget nytt, men detta decennium tog det
fart i Sverige och redan 2013 fanns det cirka 70 sociala investeringsfonder i
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olika regioner och kommuner. Vid konferensen konstaterade Engqvist och
Nilsson att flertalet kommuner hade etablerat sociala investeringsfonder utan
att tydligt ha klargjort vad som skulle uppnås strategiskt eller operativt.
EU-kommissionens grundtankar har formulerats i Guide to social innovation
(2013) och där betonas investeringsperspektivet på innovationer i offentlig
sektor och prospekt och rutiner med evidens, risk- och fördelningsanalys
föreslås för att kunna göra rätt satsningar inklusive system för kontroll och
uppföljning. 2011 lanserades Social Business Initiativ (SBI) för att främja
utveckling och smart och hållbar tillväxt av sociala företag. SBI certifierar fonder
som investerar i socialt företagande (EuSEF). 2014 utgav deras arbetsgrupp
GECES förslag till riktlinjer för att mäta och rapportera samhällseffekter.
En Europakod har även framtagits för idéburna organisationers medverkan
i beslutsprocesser. EU:s guide för sociala investeringar påminner mycket
om den svenska modellen och understryker vikten av samhällsekonomiska
kalkyler, evidensbaserat arbetssätt, systematisk uppföljning och lärprocess
med spridningseffekter enligt Kastberg & Hermansson (2016).
Ariane Rodert, politiskt sakkunnig i Bryssel inom europafrågor för två
idéburna paraplyorganisationer Forum (Idéburna organisationer med social
inriktning) och Famna (National Organization for non-gouvernmental Health
and social care) och för de medlemsländer som vill starta sociala företag.
Rodert betonar vikten av att samarbeta över sektors- och nationsgränserna
för att möta globala samhällsutmaningar som miljö- och migrationsfrågor
eftersom de är för komplexa för att kunna lösa på lokal nivå. Civilsamhället
behöver inkluderas tidigare och bättre i sociala innovationsfrågor. Vid EESC
Group III vid European Economic and Social Committee uttalade Rodert
under rubriken: Jag vill lyfta social innovation och civilsamhällets roll, följande
10 september 2015:
Vi står inför komplexa samhällsutmaningar och behöver hitta nya
vägar för att lösa dem och mobilisera resurser från olika sektorer i
samhället. Just nu finns en stark rörelse inom EU när det gäller social
innovation där socialt och idéburet företagande/entreprenörskap ses
som centrala aktörer. Här är lämplig finansiering en förutsättning, men
viktigt att den anpassas till nationella kontexter och välfärdsmodeller
i de olika länderna.

Rörelser finns även hos företag i Corporate Social Responsibility (CSR) och hos
ideella organisationer som vill bidra till mer effektiva samhällsinsatser. Det
pågår aktiviteter runt om i världen och i stora internationella organisationer.
Abigale Noble från Impact Investing Initiatives vid World Economic Forum
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besökte SKL i maj 2014 för att ta del av tidiga svenska sociala investeringar.
Hon berättade också om flera exempel på Social Impacts Bonds och Pay for
Success Bonds från City of London, delstater i New York och Massachusetts.
Inte minst jämfördes och diskuterades sociala och ekonomiska erfarenheter
av olika aktörers insatser i länder med olika upplägg.
Medlen till sociala investeringar i Sverige har hittills främst beviljats till
välfärdsektorns offentliga sektor. I flera andra länder är civila och privata
intressen involverade i betydligt högre grad, vilket givetvis har både för- och
nackdelar. Det är därför intressant att ta del av vilka system och idéer som
ligger bakom satsningarna i några andra länder. Att samhällsproblemens
komplexitet och att utmaningarna blir allt större och svårare att komma till
rätta med, gör det sannolikt att fler aktörer behöver samverka i framtiden.
Metoderna har delvis anpassats till svenska och nordiska förhållanden.
Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Högskola sammanställde
2014 en rapport om fyra länders sociala innovationer: Nya finansieringsformer
för social innovation. Rapporten poängterar att impact investment inte ska
ersätta offentlig finansiering utan ge inspiration till social innovation och
nya tillvägagångssätt. Den globala marknaden för hållbara investeringar
(SRI) uppskattades till 13,6 biljoner dollar 2012 och Europa stod för två
tredjedelar. 44 fonder klassades som impact-investment-fonder och de hade
sammanlagt 1,4 miljarder euro, så det rörde sig om mycket stora belopp.
Samhällsutmaningarna som omnämns i MSI-rapporten är: arbetslöshet,
psykisk ohälsa och en åldrande befolkning, dessutom tas samhällseffekter upp
som är relaterade till klimat- och miljöförändringar. Rapporten summerar
internationella lärdomar från: USA, Kanada, Frankrike och Storbritannien.
Likheter mellan de fyra länderna är enligt MSI-rapporten att filantropin
har en framträdande roll i samhällskontraktet och att generösa avdrag
på donationer har funnits under längre tid, vilket även gäller företag och
privatpersoner. Likaså har stora stiftelser spelat en viktig roll i utvecklingen.
Vidare finns det en tradition att samarbeta mellan olika samhällsfaktorer och
offentliga beslutsfattare har prioriterat och främjat social innovation och har
även agerat som katalysatorer på marknaden genom att tillföra kapital och
samfinansiera. Storbritannien (med top-down-perspektiv) och Kanada (med
bottom-up-perspektiv) tog båda fram strategier genom projektliknade initiativ,
så kallade Social Finance Task Forces. Ländernas respektive nyckelpersoner
var engagerade i alla tre samhällssektorerna (offentlig, privat och ideell)
och hade en framträdande plats, vilket ökade den symboliska betydelsen.
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Här följer en kortfattad sammanställning av vad som karaktäriserade de
fyra länderna enligt MSI-rapporten (2014).
I USA har stiftelsebildande entreprenörer spelat en central roll och de omfattade
2 % av BNP. 95 % av hushållen i USA skänker pengar till välgörande ändamål.
Där fanns 2,3 miljoner ideella organisationer registrerade (de är exkluderade
från inkomstskatt) och 10,7 miljoner människor var sysselsatta i sektorn som
omsatte 804,8 miljoner i US-dollar 2010. I USA är Milleniegenerationen ett
begrepp som fått en allt större betydelse eftersom 89 % av dem uttryckte
att de hellre var kunder hos företagare som stöttar lösningar för att lösa
specifika samhällsproblem. Den s k Milleniegeneration antas stå för en
biljon dollar av konsumtionen 2020 och tros utgöra 75 % av arbetskraften
och 63 % av dem antas vilja att deras arbetsgivare ska bidra till sociala eller
etiska ändamål. I USA grundades Charity Navigator 2001 som utvärderar
välgörenhetsorganisationer utifrån ett antal variabler. I Sverige finns det
en motsvarighet: Charity Rating.
Kanada har en lång tradition av ideellt samhällsengagemang och sektorn ska

tjäna allmänheten eller sina medlemmar men organisationsformen tillåter inte
att vinster delas ut till styrelsemedlemmar eller ledning. Organisationerna
ska vara icke vinstdrivande, inte knutna till myndigheter, självstyrande
och oberoende, frivilliga samt formellt registrerade som juridiska enheter.
Kanada har även incitamentsstrukturer och statligt engagemang som är
synligt på alla nivåer. Två nya juridiska organisationsformer skapades för
att förbättra företagens sociala investeringar.
är det enda landet som sedan 2012 har en minister för sociala
investeringar och ett kvalitetssäkrande organ Finansol. Likaså har Frankrike ett
unikt fokus på småsparare med 90/10-konton (en miljon privatpersoner) och
222 800 sociala företag (CNCRES 2013) vilket har bidragit till att marknaden
vuxit sig stark. Solidaritetstanken är utgångspunkten i Frankrike och 5–10
% av de 135 fonderna investerades i certifierade solidaritetsorganisationer
och återstående 90–95 % i hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI).
En ny lag: Hâmon-lagen syftade till att synliggöra aktörer och främja nya
former av företagande inom den franska sociala ekonomin.
Frankrike

Storbritannien genomförde världens första Social Impact Bonds (SIB) som

utvecklades av intermediären Social Finance 2010. Syftet var att hitta nya
lösningar på lokala utmaningar i de mest socialt utsatta områdena. Det
fanns 17 SIB i Storbritannien 2014 som involverar 40 samhällsentreprenörer
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och verksamheter från civilsamhället. Ett mål var att minska återfall efter
frisläppande från fängelse med 7,5 – 10 %. Vid den första återrapporteringen
hade det skett med 8,4 %. Storbritanniens regering lanserade ett Centre
for Social Impact Bonds för att stimulera och driva på utvecklingen och
för att dela erfarenheter, modeller och tillvägagångssätt. Tanken var även
att vidarutveckla gränsöverskridande partnerskap genom lärande och hitta
nya innovativa vägar för offentlig sektor att möta samhällsutmaningar.
MSI-forskarna konstaterar att ett gemensamt framgångskoncept för att
frigöra kapital till sociala investeringar är att skapa nationella ämbeten
för frågorna. Flertalet forskningsmetoder kring sociala investeringar
kommer från USA t.ex. Washington State Institute of Public Policy (WSIPP)
www.wsipp.wa.gov . I Storbritannien arbetar Social Finance med dessa frågor:
www.socialfinance.org.uk och beforskas av t.ex. Social Research Unit vid
Dartington www.dartington.org.uk. Av MSI-rapporten framgår det också
att flera länder har ett organiserat nationellt stöd för arbete med sociala
investeringar. Andra forskare som Bokström m flera (2014) och Hultkrantz
(2015) har betonat behovet av nationellt stöd i Sverige. Även i SKL:s enkät
från 2015 uttrycker flera kommuner behovet av att inrätta ett starkare
nationellt stöd för området. Likaså framhålls vikten av att hitta en balans
och engagemang hos beslutsfattare på statlig, regional och kommunal nivå.
4.6 Finansiering och socioekonomiska modeller
Socioekonomiska beräkningsverktyg har skapats för att konkret kunna
visa vilka potentiella vinster tidiga och väl koordinerade insatser kan
föra med sig. En del har olika nyckeltal medan andra använder en enkel
simuleringsmodell. Kommunala nyckeltal möjliggör jämförelser mellan två
kommuner eller mellan en kommun och riket. Simuleringsmodeller används
för att belysa olika delar i utanförskapets socioekonomiska kostnader som:
produktionsbortfall (arbetslöshet) och försörjning, samt även kostnader
för barn/unga i utanförskap under uppväxt och för vuxna i utanförskap.
Kombinationer av olika områden kan ge en känsla för vad t.ex. livslångt
utanförskap kan få för socioekonomiska kostnader och omvänt – vad tidiga
interventioner skulle kunna innebära. SKL och regeringens föregångsprojekt
till Psynk (psykisk hälsa barn och unga) 2009–2011, arbetade med att utveckla
modeller för barns och ungas psykiska hälsa. Nilsson och Wadeskog arbetade
där fram ett simuleringsverktyg som visar på kostnader för tidiga respektive
sena insatser.
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Forskare vid Umeå Universitet konstaterade i Psynk/SKLs rapport (2014)
att det på den lokala nivån behövs metodstöd och verktyg för behovsanalys,
val av insatser, samt att uppföljning och utvärdering behövde förbättras
avsevärt på alla organisatoriska nivåer. Stuprörsorganisering försvårar ofta
ett helhetstänkande och för ledning/styrning när det gäller samordning av
arbetssätt och åtgärder i praktiken. Likaså konstaterade forskarna att den
nationella nivån behöver stödja lokalt arbete och ge stöd för implementering,
koordinera finansiering samt sammanställa och förmedla evidens, metoder
och goda arbetssätt. Det saknas uppdrag på nationell nivå när det gäller
implementering, metodstöd och överföring av kunskap i praktiken enligt
forskarna. En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
lanserades 2014 av socialdepartementet, men det saknas verktyg och ett
nationellt centrum med samlad kompetens för att utveckla samhällets
tidiga och sociala insatsers kort- och långsiktiga effekter. En Guide för
effektutvärderingar av sociala investeringsprojekt som togs fram 2014 av Psynk/
SKL och i den ingår det en tabell som sammanfattar rekommendationer
och minimikrav på utvärdering.
Det finns en traditionell finansieringsmodell som kallas gemensam insatsbudget
där medel placeras centralt som inte tillhör någon enskild aktör. Fokus
är vilka resultat och förändrade utfall som åstadkoms i varje projekt. I
återföringsmodellen däremot ska kostnadsminskningar kunna spåras eftersom
fonden ska återfinansieras genom minskad kostnadsram när vinster (d.v.s
kostnadsminskningar) av en satsning har uppstått. Vinst som överstiger satsat
belopp får i återföringssystemet behållas av verksamheten/förvaltningen.
Risker kan bäras av antingen fonden eller förvaltande verksamhet.
Samhällsekonomiska analyser grundas på en normativ välfärdsteori vars
avsikt är att vara ett strukturellt stöd för beslutsfattare att kunna identifiera
olika åtgärdssalternativ och deras välfärdskonsekvenser för medborgarna
d. v.s vad som i någon mening kan anses vara bäst för ”allmänintresset”. En
samhällsekonomisk bedömning sker ofta för att försöka beräkna långsiktiga
samhällsekonomiska utfallseffekter i skolor, förskolor, äldreomsorg och
individ- och familjeomsorg. Teorin utgår från nationalekonomi, men har
förgreningar i statsvetenskap, rättsvetenskap, psykologi och filosofi (Hultkrantz
2015). Verktygen kan delas in i nettokostnadsanalys CBA (vilken använder
kalkylpriser för att beräkna effektindex) och kostnadseffektanalys CEA
för att kunna prioritera mellan olika sätt att uppnå en viss effekt (vilket
ofta används inom hälsoekonomi). Samband mellan effektivitet och rättvis
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fördelning kan t.ex. bedömas via en viktad nettokostnadsanalys. HicksKaldorkriteriet innebär undersökning av vilket beslutsalternativ medborgarna
är villiga att betala mest för.
Fördelnings- och rättvisefrågor har varit centrala när det gäller sociala
investeringar. Sociala investeringar relateras ibland till humankapital, vars
värde är nuvärdet av den produktionsökning som individen åstadkommer
(inkomsten efter skatt) medan det för samhället är bruttolönekostnaden
(arbetsgivarens kostnader inklusive inkomstskatter och sociala avgifter) som är
grund för humankapitalet. Flertalet sociala investeringar motiveras med att de
kan bidra till att undvika framtida offentliga kostnader. The Washington State
Institute for Public Policy (WSIPP) har utvecklat metaanalyser för att beräkna
effekter av statligt policyskapande. De värderar och sammanställer effektstudier
av metoder med avseende på effektstyrka och effektsannolikhet. WSIPPmetoden har goda möjligheter enligt Hultkrantz (2015) att med omfattande
svenska datauppgifter kunna utvecklas till att bli ett modellsystem anpassat
till svenska förhållanden. Dessutom kan det behövas ett investeringstänkande
som tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och
vinster ofta fördelas olika mellan och inom aktörerna.
Tilltron hos beslutsfattare synes ofta ha varit påfallande stor när det gäller
socioekonomiska beräkningar och kalkyler och de tycks hittills även vara
relativt okritiska till vad som egentligen kan uppnås genom sociala investeringar
och säkerställas genom olika kalkylmodeller och beräkningsresultat.
Komplexiteten i välfärdsproblematiken innebär att forskning behövs även
ur ett flervetenskapligt kvalitativt perspektiv som inrymmer såväl ideologiska
som ekologiska, sociologiska och andra perspektiv. Ett långsiktigt och hållbart
samhälle kräver dessutom att fler aktörer involveras och samverkar lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt för att tillsammans kunna möta
samtida och framtida utmaningar. Ideella och olika bildningsorganisationer
har historiskt ofta tagit initiativ och haft en betydande roll när det gäller
byggande av välfärden i de nordiska länderna. Under senare tid har de
fått ökad betydelse när det gäller t.ex. samarbete kring integration. Nya
inslag av sociala företag, innovatörer eller samhällsentreprenörer som söker
förena vinstdrivande med positiv samhällspåverkan genom till exempel
ett värdebaserat ledarskap är exempel på idéer som hämtats från det civila
samhället.
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För att kunna konstatera strategiska eller operativa effekter och resultat av
investeringarna krävs en systematisk uppföljning, relevanta utvärderingsmetoder,
en aktiv styrning och ledning, samt även extern följeforskning och utvärdering.
En studie av Petersen och Olsson (2013) visar att utvärderingar inom
socialtjänsten snarare utvärderar processer än effekter. Detsamma gäller en
del andra genomförda utvärderingar i offentlig sektor som rör mer kvalitativa
metoder och arbetssätt. Läs mer om olika typer av utvärderingar i avsnitt 5.4.2.
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5. Handbok
– Margareta Lundberg Rodin
Det är komplicerat av flera skäl att skriva och försöka förklara vad som krävs
för att kunna planera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete
som t.ex. sociala investeringar. Det finns både likheter och skillnader mellan
ordinarie utvecklings- och förändringsarbete och projekt som avgränsas
med särskilda medel och i tid. En särskild form i ett särskilt syfte är sociala
investeringar och de skiljer sig från utvecklingsprojekt och förbättringsarbete
genom att de utgår från att en investering d.v.s en anslagssatsning som senare
förväntas ge avkastning och återbetalas. Oavsett organisationsform och
ekonomiska krav på någon form av ”återbetalning” så varierar förutsättningar,
behov, kunskap och organisering i olika verksamheter. Likaså råder det olika
värderingar och organisationskulturer som inverkar på såväl planeringen
som genomförandet och resultatet. I denna bok belyses några av de faktorer
som har visat sig ha betydelse i sammanhanget.
5.1 Identifiera behov och prioritera
Det finns ofta många behov av vad som behöver utvecklas och förbättras i
verksamheter, likaså finns det ofta en hel del idéer och förslag. Behov kan
uppfattas på olika sätt i skilda delar av verksamheten och i organisationen. De
kan även ingå i större samhällsutmaningar där flera verksamheter och olika
slags organisationer är involverade. Eftersom tid och resurser är begränsade är
det nödvändigt att börja med att ingående identifiera och försöka kartlägga
vad som uppfattas vara de stora problemen som kan behöva ”åtgärdas” via
olika insatser i verksamheter och organisationer.
Ofta sker just den inledande fasen i utvecklings- och förbättringsarbete inte
tillräckligt grundligt. Det är lätt att alltför snabbt och utifrån ett mindre
antal starka röster, grupper eller media gå vidare utan att ha kartlagt och
diskuterat behoven tillräckligt. Periodvis saluförs också trender med t.ex.
metoder och arbetssätt från organisationer eller intressenter om att så här
ska man göra för att lyckas. Att först ta sig tid att självständigt och kritiskt
reflektera utifrån de lokala förutsättningarna och vad berörda uppfattar är
de reella behoven, är en betydligt bättre initial utgångspunkt.
Ansvaret för att mer systematiskt identifiera behoven är organisatoriskt
fördelat på flera nivåer i verksamheten:
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Ledningen – Såväl politisk styrelse som förvaltningsledning har ansvar för att

behov och problem i verksamheten identifieras och kartläggs systematiskt med
en viss regelbundenhet. Kartläggning av problem liksom förbättrings- och
utvecklingsbehov kan med fördel ingå i arbetet med verksamhetsplaner och i
årsbokslut likaså i de årliga utvecklingssamtalen som ska ske mellan chefer och
medarbetare. Det finns också en hel del underlag i arbetsmiljöundersökningar, i
brukarundersökningar, i kvalitetsarbetet och i uppföljningar och utvärderingar
som skulle kunna användas betydligt mer medvetet, systematiskt än vad
som ofta sker. Ibland kan det på grund av förändrade förutsättningar eller
uppkomna nya situationer finnas anledning att inleda med en särskild
undersökning eller analys för att mer ingående identifiera ett nyuppkommet
problem eller behov. Om detta kan ske via befintliga resurser och kompetens
eller om det behöver tillföras eller ansökas om nya anslag (internt eller externt)
och extern kompetens, behöver först klargöras. Redan i denna fas behöver
det samtidigt undersökas vilka samarbetsparter internt i organisationen
som ska involveras och om problemet berör andra organisationer och
verksamheter som därför behöver kontaktas. Oavsett om medel ska utlysas
i organisationen eller sökas externt är det lika viktigt att först genomföra
en grundlig behovsanalys och kartläggning.
Medarbetare – de som arbetar i verksamheten och nära brukarna har stora

möjligheter att se vad som brister och behöver förbättras. De bör därför
regelbundet uppmanas att beskriva sina iakttagelser och tankar vid olika
lämpliga tillfällen på arbetsplatserna. Chefer i verksamheten har sedan
ansvar för att behoven diskuteras på arbetsplatsen och att resultat från dessa
och från medarbetarsamtal och medarbetarundesökningar förs vidare upp
i organisationen.
Även brukare inklusive deras anhöriga kan givetvis vara betydelsefulla som
informationskällor. De har visserligen inte formellt ansvar, som ovanstående
grupper har, men kan bidra med viktiga synpunkter och förslag. Underlag
om vad som kan förbättras eller vidareutvecklas kan framgå av brukar- eller
kundunderökningar eller kan tas fram via samtal i t.ex. fokusgrupper. Det
kan också vara intressant att jämföra och diskutera hur olika behov uppfattas
av olika grupper och på olika verksamhetsnivåer.
Tider behöver planeras och avsättas på olika nivåer i organisationen för
att kunna diskutera det som har identifierats, kartlagts och sammanställts
som problem, likaså vilka behov och frågor som det ska arbetas vidare med.
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Förslag på frågor som kan diskuteras i denna kartläggningsfas:
Vilket område är det mest angeläget att arbeta vidare med?
Här finns det ofta flera perspektiv som behöver mötas: politik och
förvaltningslednings, medarbetares och brukarnas. Redan i denna tidiga
fas är det också viktigt att genomföra en första enkel bedömning kring
realism, risker och möjligheter, för att kunna åstadkomma de satsningar
som föreslagits.
Hur ska prioriteringsdelen i processen genomföras på bästa sätt?
Det är viktigt att ledningen ser till att processen får ta den tid som behövs och
att det underlag som framtagits är väl underbyggt, sammanställt, analyserat
och dessutom diskuterat och väl förankrat i verksamheten på dess olika
nivåer. I vilken utsträckning uppfattningarna om behoven skiljer sig åt
mellan ledning, medarbetare och brukare är en fråga som behöver diskuteras
och hanteras. Ju högre grad av delaktighet och botten-upp desto bättre
möjligheter vid genomförandet. Det är likaså betydelsefullt att undersöka
om och hur det som framkommit av prioriteringsarbetet stämmer överens
med de mål, planer och inriktningar som tidigare har beslutats. Om de inte
gör det är det viktigt att beskriva och anlysera orsakerna och ta med och
hantera det i det fortsatta arbetet.
Behöver några externa samarbetspartner involveras i arbetet?
Välfärdsarbete som sociala investeringar inrymmer en hög grad av komplexitet
och kan därför beröra även andra organisationer och verksamheter. Om
behoven som har kartlagts och prioriterats rör andra behöver inledande
kontakter tas för att undersöka om intresse finns för att samarbeta.
5.2 Inled arbetet
Sociala investeringar kan beskrivas som ett systematiskt utvecklingsarbete
där det väljs och prövas metoder och dras lärdom av de metoder, modeller
och arbetssätt som prövas. Efter en grundläggande behovsinventering och
prioritering kan arbetet inledas med planeringen. Här följer några förslag
på hur arbetet kan gå tillväga för att undvika att nästa fas inte sker för
snabbt så att mer realistiska mål och genomförbara resultat hinner diskuteras
ingående och förankras.
5.2.1 Insatser och ansatser
Insatser av mer tillfällig organisering som verksamhetsutvecklingsprojekt kan
ske via en ansats, ett slags ”mellanrum” eller ”frirum” mellan verksamheters
dagliga praktik och den akademiska kunskapen där t.ex. följeforskare
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kan vara involverade. En sådan miljö kan vara gynnsam för reflektion
och lärande, ibland kan även en omlärande kunskapsutveckling ske hos
deltagarna. Det kan vara bra att tidigt ta reda på om alltför många och
fasta rutiner skulle kunna försvåra utvecklings- och förändringsarbetet,
likaså att uppmärksamma lärandet under hela processen. Det är lätt att
utvecklingsaktiviteter ”drunknar” i vardagsarbetet eller att de blir ett avbrott
mot invanda rutiner och vanemönster. Det krävs dessutom olika typer
av stöd och resurser för att lärandet ska kunna skapa tillit och minska
oro på arbetsplatsen (Kock 2010). Det är även viktigt att olika projekt
eller utvecklingsfaser förankras kontinuerligt i berörda verksamheter, från
planering, via beslut till genomförande och spridning av resultat, vilket
framkommer av en uppföljningsstudie av tre olika insatser vid FoU Sjuhärad
Välfärd. Resultatet redovisar även betydelsen av att insatser följs upp på
relevanta organisatoriska nivåer av olika parter och att det därför kan vara
fördelaktigt att skriva avtal om vad som förväntas och krävs av deltagande
parter, likaså att en ansvarsfördelning upprättas (Karlsson, Rönnmark &
Lundberg Rodin 2016). Olika tänkbara ansatser ingår även i avsnitt 5.4.2
om utvärdering och 5.3.5 om lärande.
Förslag på frågor att diskutera när det gäller åtgärder:
Vilka ansatser och insatser behövs för att utveckla och förbättra
verksamheten?
Vilket stöd behövs av ledning och andra experter under processen?
5.2.2 Omvärldsbevaka – vad har gjorts tidigare
Insatser och ansatser i föregående avsnitt hör nära samman med
omvärldsbevakningsfrågor. I samband med t.ex. projektutveckling kan
det på grund av tidsbrist verka relativt enkelt att välja en aktuell angelägen
fråga, snabbt ta reda på vilka lämpliga metoder och arbetssätt och utifrån det
formulera en ansökan. Eftersom omvärldsdelen liksom behovskartläggningen
får konsekvenser för allt som sedan ska ske kan det inte nog betonas hur
nödvändigt det är att först gå mycket grundligt tillväga. Det finns en
rad genomförda utvecklings- och förbättringsarbeten inom många olika
verksamheter. Det finns likaså en hel del utvärderingar och forskning inom
en rad olika områden. Problemet är snarare att dessa inte tillvaratas och
används systematiskt. Inom en verksamhet eller organisation har det ofta
gjorts en hel del erfarenheter genom ett stort antal projekt. Det vanliga är
tyvärr inte att systematiskt bygga vidare på den kunskap och de erfarenheter
som tidigare har gjorts varken i den egna organisationen eller i omvärlden
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visar forskning om hur utvärderingar används eller snarare inte används. En
noggrann genomförd omvärldsanalys i området (både internt och externt)
är en klar fördel innan arbetet ska få fortskrida. En rad frågor behöver
ställas utifrån de problem som har identifierats. Först behöver givetvis själva
problemet och området i sig identifieras och preciseras. Denna viktiga fas
bör inte hoppas över det för det kan leda till oanade svåra konskevenser för
det fortsatta arbetet.
Frågor som kan ställas tidigt i planeringsprocessen:
I vilket eller vilka utvecklings- eller forskningsområden hör det
som ska utvecklas eller förbättras hemma?
Vilka resultat och teoretiska modeller finns det inom det/de
valda verksamhetsområdena och hur tillämpas de?
Vad behövs det för insatser – finns det kända tillämpade metoder
eller beprövade arbetssätt som tidigare har beforskats och
säkerställts?
Finns det anledning att anpassa tidigare tillämpade metoder
eller arbetsformer som valts utifrån det identifierade behovet
eller problemets art?
Saknas det helt lämpliga metoder eller angreppssätt för att
området är relativt outvecklat eller outforskat och behöver det
först beskrivas och analyseras för att undersöka vilket/vilka
angreppssätt som kan vara lämpliga i sammanhanget?
Om inte ovanstående diskuteras och analyseras tillräckligt finns det risker
att utvecklings- eller förändringsarbetet inte är tillräckligt underbyggt och
att problem uppstår i kommande delarna av processen.
5.2.3 Mål och förväntat resultat
En komplicerad fråga är vilka mål och delmål som ska utformas. Frågan hänger
nära samman med vilka förväntningar som finns när det gäller både kortare
och mer långsiktiga resultat. Utgångspunkten för att kunna formulera mål
och delmål är de kartlagda behov det vill säga i den nulägesbeskrivning som är
själva anledningen till förändringsarbetet. Utifrån dem och befintliga resurser,
liksom valda arbetssätt och metoder kan såväl kortare- som mer långsiktig
måluppfyllelse och förväntade resultat diskuteras och utarbetas. Jämförelser
med liknande tidigare arbete och resultat kan utgöra referensramar för att
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kunna bedöma realismen i målen. I detta sammanhang är det förstås viktigt
att också diskutera arbetets ambitionsnivå i relation till förutsättningarna.
De organisationer som beviljar projektmedel och FoU-bidrag kräver ofta att
det finns en unicitet d v s att något ska vara nyskapande och unikt i projektet.
Olika bidragsgivare kan även kräva att det dessutom ska finnas en plan för
överlevnad, samt att målgruppen satsningen berör ska vara delaktiga och
involverade i olika grad. Ungefär 50 % av t.ex. arvfondsprojekten bedöms
kunna leva vidare i någon form, medan 32 % av dem levde vidare p g a att
hela verksamheten kunde finansieras på annat sätt (Arvsfondsdelegationen
2014).
Det kan vara svårt att identifiera och även formulera det som kan vara unikt
av flera skäl. Det har genomförts och pågår mycket utvecklingsarbete i många
länder, som det är svårt att ha kunskap om. Det är förstås svårt att tydligt
precisera vad som verkligen är nytt: är det metod eller arbetssätt i relation
till målgruppen som är nytt och oprövat, behöver metoder fördjupas eller
är det en ny samarbetskonstellation som behöver utvecklas? Likaså kan det
vara svårt att konstatera i vilken grad det finns reella möjligheter att verkligen
kunna implementera och omsätta resultaten i praktiken. Offentliga politiskt
styrda organisationer som kommuner avsätter medel för att komma tillrätta
med svåra samhällsproblem och förväntar sig vanligtvis snabba resultat
och ofta även ekonomiska effekter och därefter spridning i organisationen
och även externt.
Krav på långsiktighet och hållbarhet ökar alltmer men politiska system och
styrmodeller är inte konstruerade för att motsvara förändringsarbete under
längre perioder än t.ex. fyra år. Stora snabba samhällsförändringar pågår
parallellt som kräver kontinuerlig omvärldsbevakning och flexibilitet vilket
bidragssystemen tyvärr inte är anpassade för. Ett konkret problem med
utvecklingsarbete är att målformuleringar och förväntade planresultat ofta
förväntas kunna genomföras utan några större avvikelser. Samtidigt pågår det
stora förändringar i de organisationer och i de verksamheter som genomför
projekten, vilket kan resultera i att resultat inte kan uppnås, metoder eller
arbetssätt kan behöva förändras, projektledare och att ledningspersoner eller
andra betydelsefulla ”bärare” ofta slutar. Även oväntade akuta problem kan
orsaka att det planerade inte kan genomföras som det förutsätts kunna göra.
Det är därför önskvärt att det finns en högre beredskap för att kunna hantera
snabba och oväntade situationer i verksamhet och projekt men också att det
finns en större inbyggd flexibilitet i bidragssystemen och verksamheten när
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det gäller resultat och måluppfyllelse. Detta kan höra samman med synen
och värderingar kring samhällsutmaningar, människor och ekonomi. En
hel del arbete pågår i organisationer med att förändra från målstyrning
och socioekonomiska synsätt till ett bredare samhällsperspektiv där även
begrepp som tillit börjat användas alltmer.
En ytterligare fråga som rör måluppfyllelse är vad som kan mätas eller
i stället behöver redovisas via andra kvalitativa metoder. Ett pågående
Forte-forskningsprojekt är Användningen av ledningssystem och nyckeltal
för organisering och kontroll: En studie i hur dessa tolkas och ageras i praktiken
med konsekvenser för individ organisation och samhälle” som leds av Christina
Mauléon vid Högskolan i Borås. Av det framgår vikten av att både ifrågasätta
och ta fram ett fåtal genomtänkta nyckeltal internt och uppdatera dem med
viss kontinuitet. Samtidigt betonas betydelsen av att tydligt kommunicera,
förklara och tolka nyckeltal och deras betydelse. Ett ledningssystem behövs
för att stödja arbetet med att få användbara resultat i praktiken genom
att systematiskt analysera nyckeltal, granska om och hur de hör ihop,
samt undersöka om och hur de påverkar varandra. Nyckeltal får inte bli
ett självändamål även om de och andra mätningar kan öka tilltron till
verksamheten. Risker finns annars att säkerhet och uppföljning paradoxalt
nog kan bli kontraproduktivt i praktiken.
Ett vanligt problem är att utvecklingsprojekt ofta pågår 2–3 år. Forskning
visar att utvecklings- och förändringsprojekt måste organiseras långsiktigt
och strategiskt, vilket kräver tydlighet i styrning och koordinering, samtidigt
krävs det flexibilitet och öppenhet för att kunna ta hänsyn till oförutsedda
händelser (Kock 2010). Det tar av olika skäl ofta längre tid att komma igång
än vad som planerats se 5.2.2. Osäkerhet och oenighet om utvecklingsarbetets
mål och medel beror ofta på att det finns olika verklighetsuppfattningar,
grundvärderingar och ambitioner hos deltagarna. Det förekommer även
att centrala uppdragsgivare och den mer verksamhetsnära ledningen och
medarbetare har olika uppfattningar. Den centrala nivån kan i policy
förorda arbete med vissa målgrupper eller föreskriva samarbete mellan
vissa verksamheter, vilket kanske inte överensstämmer med projektets
intentioner. Exempel på dilemman och konflikter som kan förekomma i
förändringsarbete kan handla om metodutveckling, professioners autonomi i
relation till brukarnas delaktighet, balans mellan styrning i projektplan och
flexibilitet i lokalt arbete. Ibland uppfattas satsningar eller krav på medverkan
komma vid fel tillfälle, förändringar kan uppfattas som påtvingade eller
att planerade insatser inte rör det egentliga problemet eller t o m försvårar
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lösningar av det (Gärden 2006). En ytterligare fråga är att vara uppmärksam
på vilken rationalitet som råder i olika delar av organisationen. Forsberg
och Kankkunen (2014) konstaterar att organisationers ledning ofta präglas
av instrumentell rationalitet, medan operativ personal i t. e x. vård och
omsorg ofta utgår från en omsorgsrationalitet. Så olika infallsvinklar och
fokus inverkar på synen på vad det är som behöver genomföras och försvårar
förstås även kommunikation kring måluppfyllelsen.
Det tar definitivt nästan alltid betydligt längre tid att överhuvud taget kunna
fastställa några resultat än planerat. Erfarenhet från förändringarbete visar
att det går trögare och långsammare än deltagarna förväntat sig. Orsakerna
är flera som olika syn på kunskap och lärande, likaså kan samsynen hos
intressenter ibland begränsas till själva idén att nya arbetssätt kan vara
komplicerade och att när rutiner ska brytas och resurser omfördelas kan det
visa sig att uppfattad konsensus enbart varit skenbar. Likaså kan det vara
svårt att kunna konstatera omedelbara effekter av insatser och osäkerhet
om värdet av dem – vilket kan upplevas som frustrerande Gärden (2006).
Andra frustrationer kan gälla att det enbart skapats varianter av nya metoder,
att kompetensen är otillräcklig, att resurser inte avsatts eller riktas rätt,
svårigheter med att prioritera samt olika uppfattningar om projektmål är
förenliga med lagstiftningen, med lokala riktlinjer och vedertagen policy.
En ytterligare komplikation när det gäller de stora samhällsutmaningarna
som ofta ingår i sociala investeringar är att eventuella resultat långt senare kan
avläsas i helt andra verksamheter. Dessutom krävs det långa longitudinella
studier av forskare för att kunna säkerställa i vilken grad mål och resultat
har uppstått. En svårighet som hänger nära samman med detta är att det
ofta finns förväntningar från uppdragsgivare om snabba resultat och att även
kunna implementera och sprida resultat och metoder eller arbetssätt medan
arbetet pågår. Detta är ofta orealistiskt och kan även medföra konflikter
för dem som ska driva och genomföra arbetet främst när det gäller kvalitet.
Annars är konflikten mellan mål och medel ofta den som förekommer
mest. Ibland kan det vara möjligt och även fördelaktigt att implementera
resultat och metoder fortlöpande under förändringsarbetet. I så fall är det
nödvändigt att arbetet samtidigt dokumenteras utförligt.
Krav att åstadkomma resultat både på kort eller lång sikt kan enligt Blomgren
(2003) kollidera, vilket kan försvåra bedömningar när det gäller vilka
metoder som ska användas för att uppnå resultat för målgruppen ur två
olika tidsperspektiv. Ett sätt att hantera detta kan vara att integrera nya
och gamla arbetsmetoder.
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Frågor som kan diskuteras under arbete med att fastställa mål och förväntat
resultat:
Vilka konkreta resultat förväntas av insatserna på kortare sikt?
Vilka mer långsiktiga mål förväntas kunna uppnås – när och
vilken verksamhet?
Hur ska ansvaret i organisationen fördelas för kort- och mer
långsiktiga mål?
När och hur ofta ska ansvar för arbete med olika insatser
fördelas, följas upp och redovisas till olika organisatoriska
nivåer?
5.2.4 Välj arbetsform utifrån förutsättningar
Efter ovan beskrivna inledande förarbete är det dags att inleda utvecklingseller förändringsarbetet förutsatt förstås att det är förankrat och beslutat. I
detta ingår att det dessförinnan ska ha utretts och beslutats om arbetet ska
ske inom ordinarie verksamhet eller om det ska ske i en annan form som
projekt. Både formerna har givetvis både för- och nackdelar. Projekt kan
enligt Sahlin (1996) definieras som en avgränsad, målinriktad oh tidsbestämd
verksamhet för att förbättra en situation till något bättre. Även om mål och
medel byts ut och tidsgränser ändras kan projektet ändå beskrivas som ett
projekt. Utvärderingar visar att många projekt inte uppnår sina mål, men
liknande projekt och mål upprepas ibland ändå till och med med hjälp av
bidrag från samme anslagsgivare.
Forskning visar fördelar med att arbetet sker inom ordinarie verksamhet
och av befintlig personal. Svårigheter har konstaterats i och med att
projekt i hög grad ligger vid sidan av pågående ordinarie verksamheter,
att projektanställdas anställningar avslutas och även att projektformen
även kan uppfattas negativt eftersom den tar tid från och konkurrerar
med genomförandet av ordinarie verksamhet. Projekt lyfts ofta ur för att
de är svåra att placera i den ordinarie organisationsstrukturen, ofta för
att pröva nya arbetssätt och hantera uppdrag som inte faller inom ramen
för en organisation. Ofta när de är externfinansierade, erbjuds en särskild
arena där deltagare kan pröva sig fram. Å andra sidan kan det vara svårt
för involverade i ordinarie verksamheter att samtidigt både erhålla och
använda tillräckligt med tid för t.ex. utvecklingsarbete, eftersom akuta
frågor ofta pockar på från basverksamheten, vilket kan leda till dilemman
– 66 –

eller konflikter när det gäller att prioritera arbetet. Oavsett vilken form som
används för förändrings- och utvecklingsarbete behöver valet motiveras,
likaså behöver det diskuteras vad det innebär för det fortsatta arbetet. Det
är en fördel att även beskriva och diskutera vad förändringsarbetet innebär
när det gäller lärande både i organisationen och individuellt för anställdas
kompetensutveckling.
Förslag på frågor om verksamheters förutsättningar som kan vara bra att
ställa och reflektera över:
Vad mäktar den ordinarie personalen med och vad kan behöva
förstärkas med extra personal och andra resurser?
Råder det förändringsovilja eller ”projekttrötthet” i berörda
verksamheter?
Hur kan faktorer som personalomsättning, sjukskrivningsnivån
och kontinuiteten på olika ledningsnivåer inverka på det fortsatta
arbetet?
Ska arbetet ske i projekt – eller inom ordinarie verksamhet?
5.2.5 Kompetensinsatser och teoretiska referensramar
Kompetensutveckling är olika åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet
av kompetens på en verksamhets interna arbetsmarknad. Ett system av
kompetensutvecklingsåtgärder kan enligt Kock (2010) beröra:
•
•
•
•
•

rekrytering, befordran och personalrörlighet
utbildning eller träning av personal genom kurser
olika typer av icke-formell utbildning (som arbetsplatsträffar och
utvecklingsprojekt),
lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet med eller
utan särskild instruktion samt
planerade förändringar av arbetsuppgifter eller organisation för
att främja kompetensutnyttjande och lärande

Tre kompetensutvecklingsstrategier konstaterades i det svenska Mål 3
programmet (Svenska ESF-rådet 2003): Lära-på-jobbet-strategin, lära-sigsjälvstrategin, samt Lära-av-andra-strategin. En viktig fråga är förstås att
tidigt identifiera vilka kompetenser som krävs och i vilken utsträckning de
finns i ordinarie verksamhet eller om det behöver ske en förstärkning med
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forskare, konsulter eller andra. Likaså behöver det redan i inledningsskedet
planeras för några kompetensinsatser för att de som ska involveras i projektet
ska få en gemensam referensram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
I detta tidiga sammanhang är det även givande att ställa frågor kring
utvecklingsarbetets mer teoretiska sammanhang eller referensram:
Olika effekter av utbildningsinsatser som har konstaterats är enligt Nordhaug
(1985) :
•
•
•

ökad motivation för fortsatt lärande
möjligheter till karriärutveckling samt
möjligheter till psykosocial utveckling

På individnivå har Ellström och Nilsson (1997) konstaterat att ökat
yrkeskunnande lett till bättre klarande av nuvarande arbetsuppgifter, ökat
intresse för att lära nytt, givit en bättre helhetsbild, lett till ökat ansvar samt
ökad trivsel på arbetsplatsen. Å andra sidan kan utbildningsinsatser uppfattas
mer som instrument för anpassning och styrning än som utvecklingsinsatser.
Forskning visar att kompetensutvecklingseffekter beror på ett samspel
mellan deltagarnas förutsättningar, planering av innehåll och utformning
av insatserna, förutsättningar när det gäller ledning och organisering och
organisationskultur, samt yttre faktorer i omgivningen som komplexitet,
konkurrens och stabilitet (Kock 2010). Effekter av kompetensutveckling
handlar mycket om hur de genomförts när det fanns verksamhetsorienterade
perspektiv, en stödjande lärmiljö vid arbetsplatsen, samt integrerade strategier
för kompetensutveckling.
Frågor att ställa:
Vad finns det för kompetenser att tillgå inom organisationen?
Vad saknas det för kompetenser?
Vilka utbildningsinsatser behöver genomföras för att skapa
en gemensam referensram hos de som berörs?
Vilka kompetensförstärkningar behöver projektledare respektive
projektmedarbetarna?
5.2.6 Organisera arbetet
Projekt är en vanlig organiseringsform när det gäller utvecklingsarbete. I
grunden är projektarbetsformen kortsiktig och innebär viss otrygghet för
verksamhet och anställda, samtidigt uppfattas såväl ansökningsförfarandet
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som återrapporteringen ofta som tungarbetat administrativt. Likaså innebär
projektorganisation ofta svårigheter med att skapa och implementera hållbara
lösningar och långsiktiga strategier. Ur styrperspektiv kan det vara svårt att
behålla organisationens långsiktiga mål och samtidigt arbeta med innovativa
projekt som ska anpassas efter finansiärens villkor. I vilken mån projekt
förväntas bli en del av ordinarie verksamhet efter projekttidens slut är ofta
oklart när de planeras, likaså hur implementeringen ska ske och vad som
ska hända när projekt är avslutade och återrapporterade. Under projekttiden
fungerar projekt ofta vid sidan av ordinarie verksamhet, även om rapportering
sker regelbundet till bidragsgivare och ledning för ordinarie verksamheter.
Det finns en mängd litteratur om projektarbete som till exempel Lööw (2012)
är handfasta ”så här gör man”, medan andra som Blomberg (2003) och Bäck
& Halvarsson (1992) är mer reflekterande. En långtgående projektifiering
för att utveckla offentliga verksamheter påtalas och kritiseras bland annat
av Abrahamsson och Agevall (2009) som menar att det framför allt beror på
anammandet av New Public Management. Med det ökade NPM-inflytandet
och styrning via mål- och resultatstyrning, var det meningen att kunders
makt, liksom kontroll och effektivitet skulle öka och professioners inflytande
minska som följd. Från 1990-talet har kraven ökat på att kunna visa evidens
- att bygga bevis genom framtagna vetenskapliga metoder (Karlsson Vestman
2011).
Forskning har identifierat flera strategier som används i förändringsarbete
som att:
• Minska antalet mål eller undersöka om olika mål och medel kan
kombineras.
• Förhandla och stödja kommunikationen mellan olika intressen
är en annan strategi.
• Att se och placera målgruppen och insatsen i ett större sammanhang
(abstrahera) kan öka förståelse och motivation.
• Att försöka avgränsa identitet (frikoppla) delar av olika professionsroller
för att minska på inneboende spänningar kan vara ett alternativ.
• Att kommunicera genom t.ex. workshops för att diskutera språk
och synen på målgrupperna (översättning) eller att förändra synen
på målgruppens problem (byte av problembild).
Tyvärr förekommer det även en destruktiv strategi som kan försöka undvikas
(den kan ske både enskilt, i en verksamhet eller organisation), och som tyvärr
kan den leda till att engagemang flyttas till något annat (Gärden m fl. 2006).
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Samtliga olika roller och uppgifter i arbetet eller projektet kan behöva förtydligas,
likaså vad de har för olika beslutsmandat, ansvar och eventuella resurser. Likaså
vilka som enbart ska vara rådgivande eller främst informationsmottagare.
Erfarenheter visar att mer omfattande och längre pågående utvecklingsarbete
ofta behöver ha ett kontinuerligt stöd med frågor som kan röra personal,
ekonomi och information/kommunikation.
Mer om organisering finns under avsnitt om genomförande se 5.3.1.
Följande frågor kan vara bra att ställa när arbetet ska organiseras:
Vilken organisation behövs utifrån vilka insatser det är som
ska planeras och genomföras?
Hur många nivåer behövs? Krävs det en styrgrupp? Ska den
bestå av chefer för involverade verksamheter?
Hur ska det arbetet förankras till ledning och politik och ut
till berörda verksamheter? Hur ofta ska information spridas
och på vilka sätt (muntligt och skriftligt) samt hur ska den
återkopplas till olika organisatoriska nivåer.
Hur ska arbetet ledas och av vem/vilka? Vilken position i
organisationen är fördelaktig, vilken kompetens och erfarenhet
behöver krävas?
Vilken organisatorisk placering, nivå och tillhörighet är mest
relevant för det aktuella utvecklings- eller förändringsarbetet?
Hur ska den mer operationella arbetsgruppen se ut? Vilka
verksamheter eller områden ska den representera? Vad behöver
de ha för kunskaper, erfarenheter och kompetenser? Hur ska
de ”rekryteras”?
Behövs det även referensgrupper – i så fall vika ska ingå och
varför, samt hur ska de kontaktas och tillfrågas. Behövs det
en särskild kommunikationsplan?
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5.2.7 Beräkna kostnader och ansök om medel
Vilka resurser behövs för att kunna genomföra det planerade arbetet och
uppfylla mål och delmål samt uppnå förväntade resultat. Oavsett om medel
ska sökas internt i organisationen eller externt behöver en kostnadsberäkning
först ske. Vad finns det för medel och fonder i den egna organisationen?
Om externa medel ska sökas behöver det undersökas vad det finns för olika
tänkbara bidragsgivare lokalt, regionalt, nationellt, i EU och vilka krav ställer
de på den anslagssökande. Ibland krävs det egna insatser eller att företag
medfinansierar eller att externa utvärderare anlitas. Personal för att leda och
genomföra arbetet är förstås en nödvändighet. Omfattning av projektledarens
tid under olika delar av arbetet behöver beräknas, likaså vilka medarbetare
och kompetenser som behövs i olika faser och i vilken sysselsättningsgrad.
Vilka behov som finns av att anlita experter som konsulter, konsulenter
eller forskare behöver klargöras och beräknas. Andra tänkbara kostnader
för t.ex. studiebesök, kompetenshöjande gemensamma utbildningsinsatser,
statistikverktyg, enkäter, intervjuundersökningar eller liknande behöver också
beräknas. Några krav av VGR:s bedömningskriterier visade sig vara svåra
för de som ansökte om projektmedel i VGR att leva upp till. Exempel på
svårigheter i ansökningsarbetet är att det kunde vara svårt att: åstadkomma
en socioekonomisk kalkyl, tydlig förankring, fortsättning efter projektet,
trovärdig organisering och mätning samt strukturerad uppföljning Kastberg
& Hermansson (2016).
Finns det tillräckligt med tillgång till informatör/kommunikatör, ekonom
eller statistikkunnig eller behöver några externa finansieras? Behöver ansökan
ske om medel till följeforskning och utvärdering? En annan fråga är om
arbetet förväntas ha några intäkter som särskilda projektmedel (interna eller
externa) och om eventuella samarbetspartners kan bidra med medfinansiering
eller andra insatser eller om de ska ingå i ett eventuellt ansökningsarbete.
Om utvecklings- eller förändringsarbetet ska ske tillsammans med några
samarbetspartners, interna i den egna organisationen, externa parter
i kommunen eller regionen, högskolor/universitet, ideella behöver de
förstås snarast kontaktas och tillfrågas om intresse för att medverka. I detta
sammanhang ingår frågan om arbetets grad av unicitet om det resulterar
i ny kunskapsutveckling när det gäller insatser kring metoder, arbetssätt,
lärande och om det förväntas generera nya kvalitativa eller mätbara resultat
som kan implementeras och spridas vidare. Detta arbete tar också en hel
del tid och det kan beroende på arbetets omfattning behövas sakkunnig
hjälp av ekonomer, konsulter, forskare eller andra experter. När det gäller
socioekonomiska beräkningar se framförallt kapitel 6.
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Frågor som kan ställas i samband med finansieringen:
Vilka personalresurser och i vilken omfattning krävs under
arbetets olika tidsperioder?
Behöver extern kompetens tas in, i vilka frågor och när?
Vilka resurser krävs för olika kompetensutvecklingsinsatser?
Behövs det extra resurser för information och kommunikation
internt och externt?
Förväntas intäkter från samarbetspartner eller via externa
ansökningar?
5.2.8 Projekt/arbetsplan och tidsåtgång
Att försöka göra en realistisk plan för hur och när arbetet med dess olika
insatser ska läggas upp är förstås ett måste oavsett det sker i projektform eller
i den reguljära verksamheten som ett utvecklings- eller förändringsarbete.
Detta arbete hör givetvis nära samman med arbetets syfte, mål och delmål
och vilka metoder och arbetssätt som har valts för att genomföra insatser eller
aktiviteter. Metoder och modeller (se avsnitt 5.2.3) behövs som verktyg för
att styra arbetet och hantera och organisera resurserna så att måluppfyllelsen
blir så kvalitativ och effektiv som möjligt. När och hur det ska genomföras
och en tidsuppskattning av olika insatser och aktiviteter behöver planeras i
arbets/projektplanen. Tillräckligt med tid är en förutsättning för att uppnå
kvalitet och även effektivitet i arbetet. En annan viktig förutsättning för
att lyckas med utvecklingsarbete är att planera in tid för delaktighet för
att uppnå ett mer uthålligt engagemang hos berörd personal. Även tid för
implementeringen ska ingå i planerna och för att kunna sprida uppnådda
resultat, erfarenheter och lärdomar i den egna organisationen och eventuellt
även externt.
Mål och delmål genomförs via olika insatser och de behöver regelbundet
följas upp och även kunna justeras utifrån behov och situationer som kan
uppstå under genomförandefasen. Oftast tar uppstart och igångsättning
längre tid än beräknat och det är snarare regel än undantag att det händer en
del oförutsett under processen som påverkar den ursprungliga planeringen.
Beredskap och tid behöver finnas för att kunna genomföra kompletterande eller
alternativa lösningar. Det kan också bli aktuellt att göra andra revideringar
av olika skäl av projekt- eller arbetsplaner under resans gång.
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Det är också nödvändigt att under arbetsprocessen regelbundet och systematiskt
dokumentera vad som händer och när för att kunna beskriva och följa upp
arbetets metoder och insatser t.ex. vilka hinder och svårigheter som uppstått
och hur de har hanterats. Det är lika intressant att uppmärksamma vad som
fungerat väl, som det som inte har kunnat genomföras och uppnås av vad
som planerats. Även tidsåtgång för detta arbete ska beräknas och beskrivas
samt vilka resultat och effekter som insatserna förväntas kunna leda till. I
detta sammanhang är det viktigt att försöka förutse eller uppmärksamma
olika positiva eller negativa bi- eller sidoeffekter som uppstått inom systemet
eller omgivningen. Vilka kunskaper och erfarenheter som har uppnåtts i
läroprocessen och hur de kan tillgodogöras i verksamheten framöver. Olika
uppkomna hinder eller ”störningsfaktorer” behöver därför redovisas, likaså
hur de har hanterats och vad de har inneburit för den totala förändringen
eller resultatet.
Alla ovanstående moment behöver givetvis stämmas av, sanktioneras och
beslutas med ledning och av uppdragsgivaren innan arbetet kan gå vidare.
Frågor att ställa:
Hur mycket tid krävs för de olika insatserna?
När ska de olika insatserna genomföras?
Vem/vilka ansvarar för vad i genomförandet av arbets/tidsplanen?
5.3 Genomförande
Det finns en hel del forskning om strategier för att genomföra förändringar,
förutom de som omnämns i 5.2.6 . Blomberg (2003) valde i stället att dela in
strategier i tre kategorier varav en kallas handlingskraftiga förändringsstrategier
för att skapa kreativitet och innovation. En annan mer stabiliserande strategi
avser att skydda och stabilisera (kärn)verksamheten genom att genomföra
mer avgränsade projekt. En tredje så kallad stoppstrategi kan åstadkomma
handlingsförlamning och används för att skjuta upp och förhindra aktiviteter
och projekt. Vilken eller vilka strategier som väljs beror naturligtvis på
förutsättningarna. Värt att lägga märke till är att det som sägs och skrivs
om projekt är ofta inte detsamma som det som genomförs i projekt. Likaså
att uppmärksamma och hantera om det pågår strategier som syftar till att
motverka arbetet.
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Genomförande utgår ofta från projektplaner i en medelsansökan och/eller
i en arbetsplan utifrån de resurser som har tilldelats. Beroende på vad som
ska genomföras behöver en projektorganisation med projektledning och
projektmedarbetare skapas, likaså en detaljerad arbets- och tidsplan för
olika insatser, aktiviteter och uppföljning. Det är viktigt att planer följs upp
och revideras kontinuerligt likaså att arbetsfördelning och ansvar framgår
tydligt för olika delar i genomförandet. Mål och förväntat resultat liksom
effekter behöver genomarbetas, tidssättas och kontinuerligt följas upp och
sammanställas tillsammans med annan dokumentation. Likaså behöver
valda arbetssätt och arbetsmetoder diskuteras mer ingående och hur de
ska användas för att utveckla kunskap, kompetens och lärande under hela
arbetsprocessen. En plan behöver också läggas upp för hur dokumentation
ska samlas in från möten, samtal, aktiviteter, insatser med mera. Likaså
behöver planering ske av hur information och kommunikation ska överlämnas
till och kommuniceras med olika nivåer i moderorganisationen och även
externt. Den egna dokumentationen och uppföljningen är en viktig grund
för att kunna åstadkomma del- och lägesrapporter samt en slutrapport.
Den är dessutom grund för kommande implementering och utvärdering.
Läs mer om genomförandets olika faser i 5.3.4.
5.3.1 Organisering av processen
När beslut fattats om att utvecklings- eller förändringsarbetet ska genomföras,
samt hur och med vilka resurser – är det dags att fortsätta planeringen av
hur arbetet ska läggas upp i organisationen för att kunna genomföras. Det
beror delvis på vilken organisationsform som valts, oavsett detta behöver
det (om det inte redan har gjorts) utses vilka som är ansvarig(a) för arbetet
och vilka medarbetarkompetenser och andra kompetensinsatser som behövs
inför det fortsatta arbetet. Wikström (2000) beskriver att det sällan finns
någon gemensam erfarenhetsbas eller gemensamma föreställningar utan
mening behöver skapas utifrån vad som uppfattas som problem eller som mest
angeläget att utveckla eller förändra. Kommunikation kring ett gemensamt
sakengagemang är därför en viktig del av processen.
Forskning och erfarenheter av utvecklingsprojekt visar att det är ett komplicerat
samspel när individer ofta från olika grupper med olika professioner,
kunskapssyn, erfarenheter och värderingar ska sträva mot samma mål. Det kan
finnas olika syn när det gäller t.ex. prioriteringar, synen på målgrupper och
vilka insatser som behövs, som ibland kan leda till konflikter. Det är därför
viktigt att motivera, informera, diskutera och förankra kontinuerligt. Ibland
kan samarbetet mellan olika parter eller organisationer dessutom behöva
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formaliseras med ett skriftligt avtal. Ledare/ledning behöver därför ständigt
förvärva sin position, visa handlingskraft och mobilisera resurser som gör
utvecklingsarbetet smidigt och effektivt. Ett förtroendeskapande reflexivt
och dialogorienterat förhållningssätt behöver dessutom kompletteras med
mer hierarkiska överbryggande strategier (Rolandsson & Oudhuis 2009).
Ledningsgrupp – Det behöver oavsett projekt eller annan arbetsform först

fastställas eller utses vilka som är arbetets styr- eller ledningsgrupp eller om
det ska vara en ordinarie ledningsgrupp i verksamheten. Denna styrgrupp är
ansvarig för övergripande mål, projektplan, för arbetets ramar och resurser,
för arbetsrättsliga och övriga arbetsgivarfrågor. De ska också stödja utsedd
ledare, med arbets- eller projektgrupp. Det är viktigt att ledningsgruppen
är väl sammansatt och kompetent samt även har mandat att fatta beslut
snabbt och effektivt för att inte förlora tempo, motivation och engagemang
i arbetet. Förutom representanter för uppdragsgivare, kan chefer, arbets-/
projektledare och personalrepresentanter ingå i den.
– Likaså behöver det beslutas vem som planerar, leder och följer
upp arbetet. Denne behöver först sätta sig in i sakområdet och hur det kan
utvecklas eller förbättras. Den som har utsetts att leda arbetet ansvarar
för att medarbetare rekryteras, att projektplanen med mål och delmål
följs, att insatser genomförs och att tilldelade resursramar hålls. Likaså
för att dokumentation uppföljning, information, kommunikation och
samverkan kontinuerligt sker med olika nivåer såväl internt som externt.
Projektarbetsledaren har många roller och en rad olikartade arbetsuppgifter
vilket kräver en rad olika kompetenser och helst också diger erfarenhet av
lednings- eller projektarbete. Det kan därför vara bra att överväga om det kan
vara fördelaktigt med ett delat ledarskap – i så fall behöver rollfördelningen
vara tydlig och samarbetsförmågan extra god. Det är även viktigt att ledaren
tilldelas erforderliga resurser, mandat och befogenheter. Det är tyvärr relativt
vanligt att t.ex. projektledare och även projektmedarbetare slutar i förtid
av olika anledningar. Genom att noggrant förbereda vilka förutsättningar
som behövs och skapa rimliga villkor och kompetenta stödresurser av olika
slag kan detta medvetet försöka förebyggas och motverkas.
Ledare

– En eller flera arbetsgrupper med ett begränsat antal
medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter behöver tillsättas för att
förverkliga genomförandet av utvecklingsarbetets insatser och aktiviteter och
för att uppnå arbetets olika delmål och måluppfyllelser. Det är förstås viktigt
att arbetet och syftet uppfattas som meningsfullt och genomförbart, likaså
Arbetsgrupp/er
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att arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, arbetsformer är tydliga. Arbetsmiljön
behöver vara öppen för idéer, tillåtande för oliktänkande och även känslor,
samt helst också förstås inspirerande. Information och likaså kommunikation
via dialog om arbetet måste vara kontinuerlig och relevant. Även uppkomna
meningsskiljaktigheter och konflikter kan leda till förbättringar om de
identifieras, analyseras och hanteras rätt.
– Ibland kan det i mer långsiktiga och omfattande
processer med flera involverade aktörer och intressenter även behöva tillsättas
referensgrupper. De har ofta en mer rådgivande informativ karaktär för
att kunna förankra arbetet i sina respektive organisationer. De kan även
fungera som bollplank och rådgivare till det pågående utvecklings- eller
förändringsarbetet. Beroende på projektets innehåll och art kan dess tänkbara
ledamöter utses (av sin respektive organisation) och kontaktas. Det är dock
viktigt att de som ska ingå är kompetenmässigt relevanta och att de inte
representerar alltför olika organisationsnivåer eftersom det kan innebära
alltför olika mandat och position vilket försvårar förankringen.
Referensgrupper

5.3.2 Metoder, arbetsmodeller och arbetssätt
Vilka metoder, modeller, arbetssätt eller arbetsformer som väljs bör givetvis
relateras till mål och delmål, samt vilka insatser och aktiviteter som planerats
vara adekvata utifrån mål och förväntat resultat. Det är viktigt att samla in
teoretisk och metodisk kunskap om det stora antal alternativ av metoder,
modeller och arbetssätt som finns och har beprövats internt i den egna
organisationen och även externt i omvärlden. Likaså behöver det diskuteras
och klargöras om det kan vara mest relevant att använda befintliga väl prövade
metoder eller arbetssätt eller om helt nya arbetsformer eller arbetssätt behöver
skapas eller om det istället är mest lämpligt att revidera eller komplettera
befintliga metoder eller modeller.
Behövs det mer kunskap om själva sakområdet för att kunna välja relevanta
metoder eller insatser kan detta exempelvis ske via metoder som t.ex. enkäter
eller intervjuer. Fråga kan behöva ställas om det både ska finnas målgrupper
för insatser (interventioner) eller aktiviteter och kontrollgrupper (utan insatser)
för att kunna mäta och jämföra effekter av genomförda insatser. Om insatserna
gäller barn och unga under 15 år behöver en etikprövningsansökan formuleras
och senare även en blankett för att kunna ansöka om samtycke hos barns
vårdnadshavare. I sådana fall tar även detta arbete en hel del tid i anspråk
och förfarandet kräver särskild kompetens och forskares behörighet. Detta
arbete behöver planeras in i god tid innan några insatser över huvud taget
kan få genomföras. Likaså kan det behövas forskares hjälp när det gäller
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kunskap om hur olika typer av urval kan ske, via stickprov, slumpmässigt
eller utifrån vissa valda förutbestämda kriterier.
Det kan även vara lämpligt att diskutera om relevansen inför det fortsatta
arbetet med insatser ska prövas via en eller flera förstudier. Om det väljs
att utveckla en metod eller arbetsätt är det viktigt att arbetet systematiskt
dokumenteras för att kunna beskriva hur arbetet från utgångsläget sedan stegvis
har gått till för att kunna analysera utveckling och resultat. Metodutveckling
är betydligt svårare och vansklig att försöka beskriva efteråt, erfarenheter
kan ha gått förlorade och då blir de inte heller lika överförbara till andra
som vill pröva den metodutveckling som har genomförts.
Det finns en rad olika metoder för att försöka fastställa om ansatser har avsedd
effekt. Vanligt i longitudinella studier som RCT (randomised controlled trial)
är att ha (interventions)-grupper som får insatsen och kontrollgrupper som
inte får det. Grupperna ska vara så lika varandra som möjligt. Problem som
kan uppstå är att deltagare kan ändra beteende under projekttiden och även
att uppmätta effekter kan ha flera andra orsaker än själva insatsen. En annan
ansats så kallad matchad kontroll innebär att försöka finna en kontrollgrupp
som existerar naturligt i samhället och liknar interventionsgruppen. Det
finns även särskilda metoder till exempel t-test för att kunna undersöka
och konstatera skillnader mellan grupper även om det bör ske med en viss
försiktighet.
Frågor att ställa:
Behöver mer kunskap och forskning inhämtas om området som
ska utvecklas/förändras d v s behöver det göras en förstudie?
Vilka metoder och arbetssätt kan vara relevanta i relation till
syftet?
Finns det kunskap och erfarenheter från tidigare utvärderingar
och relevant forskning när det gäller arbetsmodeller och arbetssätt
som ska prövas?
Hur ska arbetet med metoder, arbetsmodeller och arbetssätt
organiseras, planeras, ansvarsfördelas, genomföras,
dokumenteras och följas upp?
Behövs det kontrollgrupper, samtycke från målgrupp (om
föräldrar för barn) och/eller etikprövningsansökan?
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5.3.3 Anknyt till tidigare forskning och teorier
Forskning i Sverige som rör sociala investeringar bedrivs vid bl. a. universiteten i
Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örebro, samt vid Malmö Högskola.
Andra aktörer som har publicerat rapporter och utvärderingar i området är olika
myndigheter som Finansdepartementet, Kriminalvården, Räddningsverket,
Skolverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Ungdomsstyrelsen. Rapporter
finn även från SKL, Brottförebyggande rådet, Institutet för framtidsstudier,
Nutek, SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och IFAU (Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Här följer enbart
några exempel.
Nationalekonomerna Nilsson och Wadeskog har, som tidigare nämnts, haft
ett mycket stort inflytande på kommuner och landsting när det gäller sociala
investeringars beräkningsverktyg och kalkylmodeller. Detta kvantitativa och
ekonomiska synsätt har hittills dominerat området i den svenska offentliga
sektorn. Björn Rombach med flera (2005) anser att det ekonomiska tänkandet
och medföljande språkframgångar inneburit att olika professioner till följd
av detta har tappat i betydelse och inflytande.
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, har bland annat publicerat
två forskningsrapporter (2015) vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle) angående effekter av sociala investeringsfonder. Hultkrantz har
ett mer kritiskt förhållningssätt och menar t.ex. att återföringsmodellen
som baseras på uppnådda kommunala utgiftsminskningar är problematisk
eftersom den fokuserar på ekonomi och inte på samhället som enhet. Han
uppfattar även att det finns svårigheter med att skapa förtroende för systemet
med återföring bland tjänstemän och vid byte av politisk majoritet. Att
svenska kommuner saknar kultur och beredskap för att utvärdera effekter av
samhällsinsatser finner han bekymmersamt likaså nationella myndigheters
ointresse. Hultkrantz anser att t.ex. Socialstyrelsen och Inspektionen för
Socialförsäkringen skulle kunna få ett nationellt uppdrag att ge kommuner
metodstöd för utvärdering av sociala insatser. Hultkrantz varnar vidare för
att pengar fördelas alltför lättvindigt och efterlyser bättre utvärdering och
förespråkar även att metodstöd för utvärderingar av särskilda insatser för
t.ex. barn och unga bör vara tvärsektoriella och multidisciplinära, samt
att nationella riktlinjer och beräkningsmodeller utformas utifrån svenska
förhållanden (utifrån WSIPP eller en europeisk hälsoekonomisk metodik)
med ett nationellt organiserat metodstöd för kommuner och landsting.
Det har genomförts och pågår en del följeforskning och utvärderingar av
sociala investeringsprojekt i landet som är intressanta att ta del av. En del
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av dem genomförs utifrån olika kvalitativa forskningsperspektiv kring olika
utanförskap, skolprestationer och psykisk ohälsa. Ett exempel på angränsande
intressant forskning är den som sociologiprofessor Mikael Stigendal vid
Högskolan i Malmö varit involverad i via Malmökommissionens arbete.
Likaså är forskningsresultat kring olika forskningsprojekt som pågår bland
annat vid Borås Högskola kring inkluderingsfrågor vid RCIW (Research
and Capability in Inclusion and Welfare) värda att uppmärksamma. FoU
Sjuhärad Välfärd har som tidigare nämnts gjort en Utvärdering av Hela Skolan
– Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete (2015) och som nämnts har
Kastberg & Hermansson (2016) utvärderat flera sociala investeringsprojekt
i Västra Götaland.
Samverkansteorier bygger ofta på antaganden om att det finns täta kopplingar
mellan organisationer och mellan samverkansaktiviteter och ordinarie
verksamhet. Lös koppling kan finnas mellan de som styr och formulerar
övergripande organisatoriska mål och de som arbetar i organisationerna finner
de medel som behövs för att bedriva verksamhet så att målen kan uppfyllas.
Ett mer pragmatiskt grepp är att söka skapa ett handlingsutrymme, vilket
har både för- och nackdelar. Kopplingar innebär att koppla sådant som
annars är åtskilt genom viss svarsbenägenhet, bestämdhet, förutsägbarhet och
stabilitet medan en högre grad av oberoende innebär särprägel, självständighet
och flexibilitet. Alltför täta kopplingar kan innebära att flexibilitet och
självständighet tappas. Organisering av samverkan är en slags balansgång
mellan att koppla ihop och att låta kopplingar vara tillräckligt lösliga för att
deltagare ska kunna ha kvar sin särprägel. En ”lämplighetslogik” enligt March
& Olsen (1989) kan utvecklas om varför vissa handlingar är mer passande
än andra i samverkansprojekt. Likaså kan en viss ”konsekvenslogik” om
handlingar skapas utifrån aktörernas förväntningar om vilka konsekvenser
olika handlingar kan få.
Callon (1986) beskriver fyra aktiviteter som kan bidra till goda förbindelser
mellan olika aktörer:
•
•
•
•

Problematisering: att aktörer tillsammans definierar problem för
att få lösning
Intressering: att aktörer genomför handlingar för att stärka nätverket
Enrollering: att nätverk koordineras genom olika metoder
Mobilisering: att nätverk stabiliseras, talar och agerar som en aktör
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Beroende på vilken verksamhet utvecklings- eller förändringsarbetet ingår
i finns det olika utvärderingar och forskningsresultat att ta del av. Likaså
finns det en hel del kunskap och erfarenheter av hur vilka metoder och
modeller har använts i olika sammanhang.
5.3.4 Genomförandets olika faser
Allt utvecklings- och förbättringsarbete genomgår olika faser. Det är förstås
viktigt att vara väl förberedd, men samtidigt händer det alltid oförutsedda
situationer och händelser som behöver hanteras. Balansen mellan att försöka
hålla planen och revidera det som är nödvändigt att justera är inte enkel
men väsentlig att vara förberedd på, d v s att inte ha en alltför detaljerad
planering av de olika faserna eftersom det kan försvåra flexibilitet utifrån
vad som inträffar. Givetvis måste större förändringar och avvikelser från
projektplanen rapporteras och tas om hand även uppåt i organisationen.
Uppstart

När beslut har fattats om att inleda ett utvecklings- eller förändringsarbete
är det viktigt att genomföra en tydlig uppstart (kickoff) både för dem som
ingår i arbetet och för dem som inte gör det. Dels finns det möjligheter att
informera för att öka intresse och delaktigheten. Det har också en symbolisk
betydelse att ledningsrepresentanter deltar och supportar arbetet för att öka
dess dignitet för verksamheten och organisationen.
Under processen

Hur, varför, när och av vilka de olika insatserna i arbetet ska genomföras ska
framgå tydligt i projektplanen. Den ska regelbundet följas upp och stämmas
av för att kunna konstatera om något behöver revideras eller styras upp.
Forskning visar att det är viktigt att ha tydliga mål, riktlinjer, mandat och
rutiner. Likaså att organisationen har en struktur och förhållningssätt som
tillvaratar kunskap, erfarenhet och engagemang. Ledningen behöver vara
integrerad för att kunna koordinera, informera, kommunicera och hantera
komplexitet. Arbetssätt och arbetsklimat behöver utgå från en social och
demokratisk hållbar etik när det gäller värderingar och attityder (Dellve
2016). Social hållbarhet i arbetet handlar också om organisationers och
enheters relationer och förmåga att fungera, samt att i arbetet eftersträva
en balans mellan t.ex. stabilitet och flexibilitet.
När det gäller datainsamling kan den ske både före, i mitten och efter
insatsen, genom en rad metoder som enkäter, intervjuer och observationer.
En rad metodböcker finns kring detta. Det är viktigt att beräkna att det
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kan bli ett visst bortfall och hur det ska hanteras. Det finns ofta också en
del befintlig statistik eller annat material att tillgå i organisationen.
När det gäller dokumentation behöver det skapas en struktur över vad
som ska rapporteras, vilka resurser och vilken tidsåtgång som krävs för
detta arbete och vilka som ska genomföra dem. Likaså kan olika juridiska
och etiska aspekter som rör samtycke från berörda barn (under 15 år med
föräldrar), sekretess och personuppgiftsbehandling (PUL) och som nämnts
kan även ansökan om etikprövning enligt lag (2003:460) behöva formuleras.
I allt förändringsarbete finns det både en hel del drivkrafter och motkrafter
som både behöver uppmärksammas och hanteras på olika sätt. Drivkrafterna
kan vara till exempel kompetensförstärkande, kvalitet- och metodutveckling,
samt att stärka verksamheters varumärke, profil eller legitimitet. Det kan
också förekomma politiska och ekonomiska intressen som rör effektivitet
eller policy. Motkrafter är ofta tids- och resursbrist, bristande intresse eller
motivation, förändringsrädsla eller ovilja, trötthet eller bristande information,
svagt otydligt chefskap eller brister i organisationskulturen som kan röra
värderingar och attityder.
Efter genomförandet

Hur dokumentation, resultatuppföljning och återrapportering ska gå till
behöver inplaneras redan när arbetet startar. Till vilka det ska rapporteras
internt och även externt om flera parter ingår och hur ofta det ska ske ska
framgå och följas i enlighet med projektplanen. Likaså vad rapporterna behöver
innehålla när det gäller måluppfyllelse, metodutveckling, arbetssätt och
arbetsformer som rör arbetets fortskridande inklusive eventuella förändringar
och hinder som uppstått. Detta arbete är en viktig grund för att i slutfasen
kunna utvärdera resultat och dra slutsatser om vad som genomförts och
uppnåtts.
Det är lika viktigt att starta som att symboliskt återsamla alla berörda
verksamheter för att summera och diskutera det som har genomförts för
att kunna avsluta ett utvecklings- eller förändringsarbete. Därefter är det
fördelaktigt att låta en extern part utvärdera, sammanfatta och analysera
insamlat resultat från (projekt)arbetet. En extern utvärderare kan även behöva
samla in kompletterande data av olika slag via statistik eller intervjuer för
att kunna analysera resultat och effekter.
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Alltför ofta fortskrider utveckling- och förändringsarbete utan att tillvarata och
implementera när och hur den kunskap och de erfarenheter som gjorts under
(projekt)tiden ska föras in i det ordinarie arbetet. Att åstadkomma förändring
med hjälp av utvärdering (2016). Att mer systematiskt planera in användning
av genomförd kunskapsinhämtning t.ex. via arbetet med verksamhetsplaner,
kvalitetsutveckling med mera skulle kunna leda till ett betydligt mer fördjupat
och hållbart strategiskt utvecklingsarbete. Det skulle även öka motivationen
hos ledning och medarbetare för fortsatt arbete med utvecklings- och
förändringsarbete om det synligt och systematiskt tillvaratas, redovisas och
vidareutvecklas mer metodiskt i verksamhetsberättelser, samt mer ingående
diskuterades vid olika mötestillfällen på olika organisationsnivåer. Dessutom
skulle en synbar utvecklings- och kompetensutveckling i organisationen
kunna motverka förändringsovilja och minska såväl sjukfrånvaron som
personalomsättning.
5.3.5 Lärande under arbetet
Lärande kan enkelt beskrivas som en process där reflekterad erfarenhet
leder till en ny förståelse, vilket i sin tur omsätts till någon form av ny eller
förbättrad handling. Lärandet är komplext och rör såväl individer som
organisationers föreställningar och innebär såväl ordning och kontinuitet
som oordning och förändring. Lärande förknippas ofta med progression d
v s stegvis förbättring, men kan även leda till dess motsats d v s regression
som sämre handlingsmönster eller skeva självbilder. Dialog med respekt
för skillnader kan öka förståelse av olika perspektiv i stället för att söka
åstadkomma likriktning (Huzzard & Wenglén 2008).
Lärandet skiljer sig åt i olika utvärderingsinriktningar. I den mer kontrollerande
och ansvarskrävande handlar det ofta om att skapa nya varianter av metoder
och tekniker som kan utveckla och förbättra professionell kunskap och
effektivisera arbetet. I en tolkande och mer handlingsbaserad kunskapstradition
handlar det snarare om att förstå och utveckla färdigheter relaterat till
omgivningen. I en interaktiv och dialoginriktad ansats sker det även omprövning
när det gäller att värdera och se på problem. Olika lärandeperspektiv och
utvärderingsansatser kan givetvis också kombineras.
Ellström (2004) beskriver olika förutsättningar som kan stödja eller begränsa
lärmiljön som: arbetsuppgifternas lärandepotential, anställdas delaktighet
i beslut, verksamhetens lärandekultur, förändringstrycket, samt ledningens
stöd för lärande. Integrerade strategier och tydligt stödjande och framförallt
tillåtande lärmiljö har allra störst betydelse för att uppnå hög effekt hos
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deltagare framförallt på individnivå, men även i verksamheten. Det individuella
lärandet sker bäst nära eller i det dagliga arbetet genom deltagande i projekt,
kvalitetsarbete eller t.ex. jobbrotation (Ellström 1997). När det gäller effekter
på verksamhetsnivån skattas ökat kvalitetsmedvetande högst (ESF-rådet
2003). Ökad motivation och förändringsberedskap, liksom förbättrade
kundrelationer kan också konstateras. Ett yttre starkt förändringstryck kan
även bidra till att skapa ett motsvarande inre förändringstryck.
Systemtänkande i lärande organisation kan enligt Senges (1990) delas in i
fyra strategier eller discipliner:
• förstå och agera i system och delsystem
• klargöra och fördjupa personliga visioner
• konfrontera och utveckla egna mentala modeller
• utveckla team
Forskning om förändringsarbete visar att det finns en viss diskrepans mellan
planerade insatser och det som genomförs. Likaså kan olika mål krocka
och syftet med förändringsinsatser är inte alltid tydligt för deltagarna. I
projektarbete blandas insatser ibland med ordinarie verksamhet vilket kan
leda till avvikelser från projektplan och även att grupper inte samverkar
som planerat, på grund av osäkerhet om vad insatser ska leda till (Gärden
2006). Ett lärande på individnivå leder inte med automatik till ett lärande
på verksamhetnivå och tvärtom. Faktorer som integrerad strategi för
kompetensutveckling, delaktighet och tid för utveckling, tillgång till lärandestöd, liksom stödjande ledarskap med feedback och uppföljning har visat
sig ha avgörande betydelse såväl på individnivå som för en mer långsiktig
utveckling på verksamhetsnivå.
5.3.6 Samverkan
I allt utvecklings- och förändringsarbete är samarbete en viktig del av arbetet.
Att stimulera människor till gränsöverskridande aktiviteter som samverkan
har varit socialpolitik sedan mitten av 90-talet (SOU 1996:85:142):
Samverkan är det som kan ske och sker mellan myndigheter,
organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, och även
mellan enskilda individer, myndigheter och förvaltningar.

Samverkan ses ibland som en organisationsprincip d v s en ”universallösning”
för välfärdsstatens nya arbetsform. Samverkansprojekt är inte oproblematiska
eftersom organisationer har olika mål, regelverk, och organisationsprinciper
(Danermark & Kullberg 1999). Samverkan har även blivit en legitim lösning
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på problem som att organisationer har kommit för långt ifrån och därigenom
avgränsats från varandra:
Man interagerar alltid om något i ett specifikt syfte.

Det vill säga målinriktade handlingar utförs ofta tillsammans med människor
från andra organisationer för att förbättra något. Samverkan kan bedrivas i
olika former, formella och informella, t.ex. lösa nätverk av allianser, gemensamt
är att det handlar om interorganisatoriska relationer. Partnerskapsidén bygger
på föreställningen att flertalet har något att vinna och få har något att
förlora på ett brett samarbete och att samarbete kan leda till synergieffekter,
samordning och även riskspridning. Aspekter för framgångsrik samverkan
är organisationens kapacitet att delta, ett nedifrån-och-upp-perspektiv,
projektkompetens samt även tillit. Partnerskap som arbetsform antas även
kunna bidra till att främja interaktion och maktspridning mellan olika nivåer
i samhället (Dahlsson 2000). Att partnerskap har fått en mer rådgörande
reaktiv roll över tid har lett till minskat inflytande och handlingsfrihet,
samtidigt har den centrala styrningen ökat över tid (Nilsson 2008). Ofta
saknas en genomtänkt medveten utvecklingsstrategi för partnerskap och
den ofta använda projektformen innebär tyvärr kortsiktighet och dessutom
brist på lärande mellan olika arbetsplatser, tid, resurser och kompetens.
Olika forskare har försökt förklara hur samverkan sker och hur organisationer
kan uppnå fördelar med interorganisatorisk samverkan som Kajsa Lindberg
(2009). Samverkan kan vara idealiserande beskrivningar som anses vara
vägledande, motiverande eller legitimerade, förhoppningar. Det är inte heller
säkert att formellt strukturerad samverkan i praktiken leder till goda resultat.
Ingående parter lyder under olika lagar, har olika syften, ekonomiska och
professionella förutsättningar. Olika uppdrag kan ibland även motverka
varandra. Sex underliggande orsaker har identifierats till att vilja samverka:
nödvändighet, asymmetri, ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet
Oliver (1990). Andra argument för samverkan kan vara ideologiska, moraliska,
ekonomiska och kunskapsmässiga och även demokratiska relaterade till
deltagande i samhällsprojekt för att eftersträva att alla ska ha möjlighet att
göra sina röster hörda enligt Lindberg (2009). Motiv finns även att ekonomisk
samordning ska leda till att samhällets totala kostnader minskar (Socialstyrelsen
2008) och till lärande och möjlighet att kombinera kunskap för att lösa
komplexa problem. Många myndigheter är dessutom ålagda samverka med
andra som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), polis,
tull, skattemyndighet, vård och socialtjänst.
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Flera hinder för samverkan har beskrivits som: intressekonflikter, skillnader i
uppdrag, olika språkbruk, organisationskultur, orealistiska mål, statusskillnader,
rangordning, olika synsätt, bristande vilja att kompromissa, för korta
tidsperspektiv kan leda till alltför små vinster av samverkan, samt avsaknad
av beslutskraft kan orsaka mindre handlingsfrihet mellan organisationer.
Mörth & Sahlin-Andersson (2006) beskriver följande dilemman med
sektorsliknande samverkan:
•

Självständiga aktörer gör avvägningar angående autonomi och
samordning, framförallt av konkurrens i partnerskapet
• Avgränsningar av problem kan uppfattas olika av parterna
• Trovärdighetsproblem – att samarbetet inte uppfattas som legitimt
av samtliga parter
• Att ansvarsrisker är utspridda så ingen kan hållas ansvarig.
För att främja samverkan behöver det vara klart och tydligt var beslut
fattas, hur samverkan ska utformas, nödvändiga resurser behöver
tillföras och kostnadsfördelning ske, samt klargöras vilka resultat som
förväntas. Samverkansavtal som tydliggör vilka som deltar och roller och
kostnadsfördelning kan vara fördelaktigt när flera organisationer är involverade.
Parterna behöver komma överens om villkor och mål kring samverkan och
grunder för åtagande och engagemang. Att balansera genom att koncentrera
sig på det gemensamma och samtidigt behålla olikheter rekommenderas av
Wikström (2006). Deltagare behöver ha vilja och förmåga att se problem
från andras perspektiv. Förtroende och respekt för andras åsikter, kompetens
och syften vilket även kan bidra till att reducera osäkerhet.
5.3.7 Resultat och redovisning
Vilka resultat som ska redovisas är en viktig del i arbetet och bör utgå från
vad som krävdes och planerades när projektplan eller arbetet och/eller en
eventuell ansökan formuleras. De kan bestå av socioekonomiska beräkningar
och statistik, som hittills har dominerat. Mer kvalitativa beskrivningar av
vilka insatser, arbetsmetoder och arbetssätt har använts och fungerat men
inte lika ofta inom detta område. En fortlöpande dokumentation av processen
är en viktig källa för att kunna beskriva vad som skett under olika delar
av arbetet och för att även kunna redovisa vilka erfarenheter och lärdomar
som har skett och vilken ny kunskap som har genererats.
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5.4 Efter avslutat arbete
När själva projektet är genomfört, dokumenterat och resultat och måluppfyllese
har sammanställts inleds en ny fas. Tid behöver avsättas för anställda och
ledning för att kunna diskutera och analysera resultaten och vilka viktiga
erfarenheter och lärdomar som har uppnåtts som kan integreras i ordinarie
verksamhet i den egna organisationen. Ofta finns även ambitioner att sprida
kunskap och erfarenheter till andra i moderorganisationen och ibland även
externt till kollegor i andra kommuner.
Svårigheter och hinder kan lätt uppstå i olika grupper, hos individer och
på olika nivåer av olika skäl. En del vill inte förändra befintliga arbetssätt
eller anser att nya resultat eller metoder inte överensstämmer med befintliga
verksamhetsmål eller med professionsideologin med mera. Dessa krafter
bör inte underskattas och hör samman med hur processen har motiverats
och framförallt förankrats. Ofta är förändringar top-down-beslut vilket i
sig försvårar såväl genomförande som implementering av ny kunskap och
erfarenhet.
5.4.1 Implementering av resultat och erfarenheter
Anmärkningsvärt är att enbart tolv av de 34 respondenter som besvarade
SKL:s enkät (2015) hade en plan för att implementera resultat från de
sociala investeringarna i ordinarie verksamhet. Flera kommuner svarade
att det behövs ett nationellt stöd för uppföljning, utvärdering och metoder
för ekonomisk analys, samt för sammanställning av evidensbaserade
program. Utifrån resultatet i SKL:s enkät behövs det också stöd i arbetet
med implementering. Ett exempel på detta är de intervjuade i studien om
VGR:s sociala investeringsprojekt. Informanterna upplevde det svårt att
kunna permanenta och införliva projekten efteråt i ordinarie verksamhet.
Framförallt ansåg informanterna att det var helt avgörande att de som arbetar
i ordinarie verksamhet såg och uppfattade nyttan av projekten enligt Kastberg
& Hermansson (2016). Ett annat exempel på problem vid implementering som
tidigare omnämnts är Swecos utvärdering av projektet: Modersmålsbaserad
SFI i Borås. Rapporten konstaterar att den metodutvecklingsmodell som
utvecklades och användes inte dokumenterades metodiskt, vilket tyvärr
försvårade såväl implementering som spridning. Bristande erfarenhet och
förståelse när det gäller vikten av att systematiskt och fortlöpande dokumentera
kan vara orsak, likaså brist på tid för ansvariga i detta fall lärare.
All kunskap kan inte översättas – d v s omsättas direkt (instrumentellt)
i praktiken d v s i verksamhetsutveckling utan oftare interaktivt och
där reflektionsutrymme ges i vardagen Vedung (2009).
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Implementering (implere – betyder fylla upp, slutföra eller avsluta) är ofta en
process på lång sikt som kräver engagemang på flera organisatoriska nivåer och
tillämpas på sikt och mer indirekt till exempel via utbildningar. En struktur
behöver skapas för implementering med t.ex. ett implementeringsteam som
efter genomförd inventering tar fram en implementeringsplan för att bygga
upp kapacitet för att kunna genomföra förändringen i ordinarie verksamhet.
Under implementeringen behövs det även en kontinuerlig support för att
hantera problem och en kontinuerlig processutvärdering med återkoppling
för att kunna lära av gjorda erfarenheter. Ju tydligare kunskap som ska
implementeras svarar mot verksamhetens behov desto större är sannolikheten
att den kommer till användning visar forskning av Sundell & Roselius
(2008) och Nilsen (2014). Risk med samverkan i projekt är att kunskap
och erfarenhet inte överförs till ordinarie verksamhet. Om implementering
sker successivt kan det vara svårt att mäta om projekt fick någon bestående
betydelse, men arbetet kan i stället generera nya arbetsformer, nytänkande
och omprioritering Löfström (2001).
Implementeringsforskning syftar till att undersöka hur institutioner fungerar
och deras inflytande över politiska besluts konsekvenser. Forskning om
implementering kan bidra till att förklara hur och varför vissa resultat uppnås
eller ej och bidra till att utveckla och förbättra implementeringen och kunskap
om vilka komponenter som kan leda till framgång. Implementeringsforskningen
har ofta fokuserat på vilka hinder och utmaningar som förbises när projekt
planeras. Å andra sidan kan implementering ses som en dynamisk process som
kan hanteras utifrån omständigheterna. Oklarhet och osäkerhet förekommer
ofta när det är fler inblandade huvudmän när det gäller ansvarsfördelning
för fortsättningen. En annan svårighet är bristande förankring som kan
leda till svårigheter för projekt när det gäller implementering av kunskap
som vunnits. Detta sker eftersom beslutsfattare och ordinarie personal ofta
har tolkningsföreträde när det gäller om nya metoder ska ersätta inarbetade
befintliga metoder och arbetssätt. Organisatorisk bekvämlighet och sociala
verksamma mekanismer har visat sig vara starkare än de ekonomiskt rationella
mekanismerna.
Det finns enligt Melke (2015) en hel del myter kring implementering:
som att idéer sprider sig själva, information räcker för att åstadkomma
förändring och att de sker snabbt, samt att det räcker om man tror att det
man gör ska bli bra. Implementering tar vidare mycket lång tid och kräver
särskild kompetens och till och med särskilda implementeringsteam. För
att få genomslag för nya arbetssätt krävs flera olika aktiviteter samtidigt.
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Förutom information krävs återkommande utbildningstillfällen, övning
samt handledning. Tydligt mandat och återkoppling till ledning är också
nödvändigt likaså att se upp med att processledares arbete inte blir alltför
personbundet.
Frågor som kan ställas i samband med implementering i ordinarie verksamhet:
Vilka kunskaper och erfarenheter har utvecklingsarbetet lett
till? Vad har vi lärt oss?
Vad av ovanstående kan användas i ordinarie verksamhet?
Hur och av vem vilka ska det planeras och genomföras?
5.4.2 Intern och extern utvärdering
Uppföljning och utvärdering används ibland synonymt och överlappar delvis
varandra. Uppföljning kan relateras till medel som används för att uppnå
produktivitet medan utvärderingar fokuserar mer på effektivitet d v s graden
av påverkan, effekter eller måluppfyllelse enligt Eriksson & Karlsson (2008).
Utvärderingar har olika syften som att kontrollera att mål och beslut lett till
önskade effekter. De kan också syfta till att visa verksamheters legitimitet.
I utvecklings- och förändringsarbete liksom i projekt som har beviljats
medel ingår det alltid i mindre eller högre grad att dokumentera och följa
upp arbetet inklusive redovisa kostnader och resultat. Ibland ingår det
även extern följeforskning och utvärdering. En definition av utvärdering:
en systematiskt genomförd beskrivning och bedömning av en pågående eller
avslutad intervention eller åtgärd i syfte att förbättra samhällets insatser.
Utvärderingar rör både hur insatser kan genomföras på ”rätt sätt” och vad
som är ”rätt sak” att göra. Detta kräver att en öppen diskussion om mål
och metoder kan föras för att uppnå måluppfyllelse och resurseffektivitet.
Måluppfyllelseanalys är ofta grunden för brukarfokuserade utvärderingar,
men de kan också kombineras med förbättringstänkande. Utvärderingar
kan ha olika syften; ett kontrollerar med vetenskapligt prövade metoder
t.ex. hur nyckeltal, indikatorer och kvantitativ mätbarhet fungerar för att
ge legitimitet. Ett annat har ett främjande demokratiskt syfte att bidra till
social utveckling och demokratisering i samhället utifrån dess brister genom
att vara kritiskt granskande. Lärande kan vara det övergripande syftet både
utifrån ett kontrollerande eller främjande syfte. Likaså kan motivet vara att
medverka till att förvaltningar och verksamheter utvecklar sin kapacitet
när det gäller att analysera och utveckla sin praktik.
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Det finns en rad olika utvärderingsmodeller även för sociala investeringar
t.ex. Psynk /SKL som rekommenderar fyra faser med olika moment och
även minimikrav när det gäller: Planering, Genomförande, Analys och
Tillämpning. Den utgår från att insatsen har mätbara resultat med utfalls- och
processmått, likaså att kort- och långsiktiga effekter analyseras, samt att resultat
ska sammanställas i en standardiserad rapport Guide för effektutvärdering
av sociala investeringsprojekt (2014). Guiden beskriver tre centrala aspekter
på utvärdering:
•
•
•

Insatsers positiva och negativa effekter samt kostnadsminskningar
och intäktsökningar för samhället
Insatsernas innehåll
Användning – att utvärderingen ska bidra till kunskap och påverka
framtida beslutsfattande.

När det gäller att anlita forskare är det en fördel om de kan komma in
tidigt i processen och att det tydligt formuleras vad de ska undersöka och
förväntas kunna presentera när det gäller resultat. Guiden för effektvärdering
av sociala investeringar (2014) beskriver även tre kunskapsnivåer där metoder
för enkla orsakssamband är i fokus för det interna utvärderingsarbetet.
Medan undersökningar av t.ex. verksamma mekanismer och kontextuella
förhållanden hellre kan genomföras av forskare genom t.ex. fallstudier och
olika forskningsmetoder, för att kunna få en djupare förståelse för och
orsaker till orsakssamband och de mekanismer de verkar i som ofta är
mycket kontextberoende.
Tyvärr saknade SKL:s enkät från (2015) frågor om det ingår följeforskning
och utvärdering i de sociala investeringssatsningarna. Det förvånar dessutom
att enbart ett mindre antal kommuner och landsting (59) har deltagit i
utbildning om sociala investeringar och att enbart (35) har svarat att de
ingår i något utvecklingsarbete kring sociala investeringar.
Det finns ett stort antal utvärderingsmodeller där följande tre inriktningar
kan urskiljas enligt Karlsson Vestman (2011):
•

en kontrollerande och ansvarskrävande förhandsbestämd modell.
I denna är insatsen eller åtgärden ändamålsenlig utifrån fastställda
mål och kriterier och kostnadseffektiv. Modellen har utvecklats
efterhand och används ofta när det gäller sociala investeringar.

•

en interaktiv dialoginriktad modell handlar om lämplig strategi
och teknologi för genomförandet. I denna sker en kunskapssökande
dialog om t.ex. förändringars värdemässiga innebörd och om
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fördelningsmässiga konsekvenser för brukarna. Denna inriktning
kan uppfattas ofta som mer relevant av olika intressenter, vilket kan
leda till att de blir mer benägna att använda utvärderingens resultat.
•

en praktik och erfarenhetsbaserad modell som överväger om insatsen
eller åtgärden är etiskt försvarbar. I denna modell är problem i
verksamheten utgångspunkten och kunskap som eftersträvas är
kvalitativ och förståelseinriktad för experter och reflekterande
praktiker

Det är viktigt att aktuella specifika utvärderingsmetodet ingår i ett systematiskt
utvärderingsarbete. Likaså att de är enkla att tillämpa, är väl förankrade och
att resultaten kan nyttiggöras. Stöd för användning behövs även från ledning
enligt Eriksson & Karlsson (2008). Lena Lindgren (2014) är exempel på
en forskare som är kritisk till många av de utvärderingar som genomförs i
verksamheterna och påtalar i Nya utvärderingsmonstret brister när det gäller
kvalitetsmätandets logik, metoder och användning. Det kan vara bra att ha
en viss distans till denna del av arbetet dels för att inte överarbeta, men även
för att klargöra vad personal i arbetet/projektet ska bidra med och definiera
vad det är som genomföras av följeforskare och externa utvärderare.
Frågor att ställa i samband med utvärderingen:
Vad i arbetet ska följas upp och dokumenteras inom organisationen
och av vilka?
Vad ska följeforskare/utvärderare följa, studera, analysera
och rapportera om av arbetet när det gäller arbetsmetoder,
insatser, arbetssätt och resultat?
Vilka nivåer i organisationen ska ta del av uppföljningar och
rapporter och hur ofta ska det ske?
5.4.3 Spridning av resultat och lärdomar
Ofta finns det redan vid projektstarten intentioner om att sprida den kunskap
och de erfarenheter som har uppnåtts i den egna organisationen och även
utåt i omvärlden. Det kan ske muntligt vid interna eller externa konferenser
eller seminarier som har fördelen att där finns det tillfälle att ställa frågor och
diskutera. Skriftliga rapporter är ett annat sätt att redovisa arbetet, vilket
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alltid krävs i någon form när medel beviljas. I flertalet redovisas det vad
som har genomförts och vad det har kostat. Tyvärr saknas det ofta analys
av arbetets metoder och arbetssätt, olika lärdomar, samt hur svårigheter har
hanterats och vad som uppfattats som framgångsrikt. Syftet och målgrupper
för rapporten är därför viktigt att fastställa innan de rapporteras. Det kan
vara bra med både en enklare sammanfattande folder och en mer omfattande
rapport för de som vill fördjupa sig i projektets olika delar. Frågan om
resultat från arbetet även ska spridas till massmedia och t.ex. facktidskrifter
behöver också ställas. Är forskare delaktiga i arbetet är det ofta intressant
för dem att även skriva en vetenskaplig artikel om resultat och analys av
arbetet, där är den teoretiska delen ofta mer omfattande. Att information
och resultat sprids och tillgängliggörs kontinuerligt på berörda hemsidor
är idag närmast en självklarhet.
Fråga att ställa:
Hur, av vem/vilka och till vilka, samt i vilken form (konferenser,
rapporter, artiklar, folder, massmedia) ska resultat från arbetet
spridas?
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6. Hur genomförs en socioekonomisk
utvärdering
– Claes Malmquist, Payoff AB
6.1 Inledning
Varför genomförs socioekonomiska utvärderingar av sociala investeringar?
Ja, det enkla svaret är att vi vill veta om den åtgärd vi vidtagit är lönsam, dvs.
har vi använt våra resurser på ett effektivt sätt? Är det något märkvärdigt
med det, investeringar har väl följts upp och utvärderats sen länge? Jo, det är
faktiskt lite märkvärdigt med utvärderingar av sociala investeringar eftersom
det strider mot grundläggande redovisningsregler som är utformade för
investeringar i maskiner och byggnader. Det strider även mot de traditioner
som funnits, och finns, inom den sociala sektorn där nyttan av insatsen
sällan uttryckts i kronor över en tidsperiod som sträcker sig längre än själva
åtgärden.
Värdet av denna typ av utvärderingar ligger i att de som jobbar inom den
sociala sektorn bättre kan följa den långsiktiga nyttan av sina åtgärder.
Detta leder till att argumenten för tidiga och kraftfulla – läs kostsamma
– åtgärder kan bli bättre underbyggda. Många personer inom den sociala
sektorn har under lång tid argumenterat inför döva öron för tidiga och
kraftfulla åtgärder, nu har de fått de ett verktyg som kan hjälpa dem att
driva sitt arbete effektivare – det är ett trendbrott!
I detta kapitel beskriver vi olika aspekter på hur en utvärdering av sociala
investeringar kan genomföras, t.ex. hur skapas mätbarhet, vad är skillnaden
mellan utfall, resultat och effekter etc.? Vi utgår genom hela kapitel 6 från ett
individperspektiv när vi beskriver nyttan av investeringen, dvs. hur deltagarnas
situation har förändrats i efterläget jämfört med föreläget. Den socioekonomiska
utvärderingen kan dock även ha ett aktörs/organisationsperspektiv som har
sitt fokus på hur organisationen kan göras effektivare vid satsningar inom
den sociala sektorn. Med detta perspektiv kan nytta uppnås och beskrivas
tvåfaldigt, dels genom att individen förbättrar sin sociala situation men även
genom att organisationen arbetar effektivare dels med sina egna resurser,
dels genom att samverkan med andra organisationer utvecklats. T.ex. är
kommunen i många avseenden beroende av ett utvecklat samarbete med
Arbetsförmedlingen för sina arbetslivsinriktade insatser.
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Vilka sociala investeringar är lämpliga att genomföra socioekonomiska
utvärderingar på? Ja, i princip går metoden att tillämpa på alla slags investeringar
även om det bästa tillämpningsområdet gäller insatser där nyttan direkt kan
mätas i monetära termer, t.ex. lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd
eller färre läkarbesök. Här finns mer eller mindre exakta ”prislappar” på uppföljningsvariablerna medan det vid andra investeringar vars mål är mer
kvalitativa, t.ex. siktar mot förbättrad subjektiv hälsa, kan det vara betydligt
svårare att beskriva och redovisa nyttan uttryckt i kronor. I dessa ”mjuka”
fall är det viktigt att utvärderingens monetära del kompletteras med en
kvalitativ resultatredovisning.
6.2 Vad är ekonomi?
Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser. Begränsade resurser
är sådana resurser som inte räcker till allt som vi skulle vilja använda dem till.
Det innebär att det krävs att man väljer vad resurserna ska användas till – detta
är att hushålla. Hushållning ska ske på bästa sätt, och för att veta vilket alternativ som är det bästa, krävs att dessa kan följas upp och utvärderas. Ekonomi
förutsätter således att det finns värderingar att utgå från. I en organisation,
vare sig det är ett privat företag eller en offentlig verksamhet, finns dessa
värderingar i form av organisationens inriktning, strategier och målsättning.
Utifrån den bedöms värdet av de olika resursanvändningsalternativen. God
ekonomi är en resursanvändning som medför ökad grad av måluppfyllelse
och sämre ekonomi medför minskad grad av måluppfyllelse. Om organisationen saknar en målsättning går det således inte att ”tala ekonomi”.
6.2.1 Långsiktigt perspektiv
Ett problem för organisationer som arbetar inom den sociala sektorn är
att perspektivet är alltför kortsiktigt för dess målsättning och styrning. En
anledning till detta kan vara att planeringshorisonten i en politiskt styrd
organisation påverkas av mandatperiodens längd. Risken är då att (den
kortsiktiga) målsättningen leder till insatser som präglas av kostnadsminimering
i stället för ”dyra” insatser som på längre sikt kan leda till mycket goda
resultat. Ett konkret exempel på detta kan vara att en kommun med stora
sociala kostnader av ”kostnadsskäl” stänger igen alla sina fritidsgårdar i
stället för att långsiktigt satsa på åtgärder som förebygger framtida kostnader
i målgruppen. Det avgörande problemet vid en dylik situation kan vara att
den högre kostnaden i det långsiktiga perspektivet normalt sett måste tas/
bokföras i sin helhet under det år som insatsen genomförs. Alternativet är
att ”sprida ut” kostnaden under hela den tidsperiod som åtgärden förväntas
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ge effekt, dvs. se insatsen som en social investering som kan skrivas av på
liknande sätt som en investering i en bil eller i en fastighet.
6.2.2 Planeringens betydelse
Att genomföra en socioekonomisk utvärdering av en social investering ställer
således en hel del krav såväl på den som genomför utvärderingen som på
den som är beställare av utvärderingen. Ett viktigt krav är att planeringen
för utvärderingen ska ingå som en integrerad del av planeringen av själva
insatsen. Om så inte är fallet är risken stor att utvärderingen blir både
resurskrävande och av låg kvalitet, dvs. både dyr och dålig. Det är också
viktigt med den högsta ledningens engagemang och förståelse för nyttan
med en socioekonomisk utvärdering samt förankringen hos berörda parter.
6.3 Olika ekonomiska perspektiv
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan den sociala investeringen antingen
ha ett samhällsperspektiv eller ett aktörsperspektiv. Eftersom uppgifterna
som utvärderingen bygger på är inhämtade från deltagarna har den sociala
investeringen per ”automatik” även ett individperspektiv.
6.3.1 Är det någon skillnad på en socioekonomisk och
en samhällsekonomisk utvärdering?
Ja, det är det. Den samhällsekonomiska utvärderingen har sitt fokus på helheten,
dvs. hur samhället som helhet påverkas av den sociala investeringen. Den
optimala samhällsekonomiska utvärderingen tar hänsyn till alla effekter av
en insats för alla individer i samhället, oavsett var effekten uppstår eller vem
som betalar/erhåller nyttan. En socioekonomisk utvärdering kan visserligen
också inkludera ett samhällsekonomiskt perspektiv men har oftast sitt
fokus på en eller flera av samhällets aktörer, t.ex. den enskilda kommunen,
Arbetsförmedlingen, vården, Försäkringskassan eller kriminalvården.
Dessutom ligger normalt sett inte utvärderingens hela fokus på monetära
indikatorer utan även på olika kvalitativa sådana. Sålunda kan utvärderingen
inte bara beakta deltagarnas förändrade disponibla inkomst utan även deras
förändrade livskvalitet.
Vad är samhället egentligen? Samhället är helheten, vi alla. Detta oavsett var
vi bor i landet, oavsett hur gamla vi är, oavsett om vi arbetar eller inte, oavsett
hur produktiva vi är. Samhället är således ett vidare begrepp än den offentliga
sektorn, dvs. stat, kommun och landsting. Likhetstecken ska därför inte
sättas mellan effekter för den offentliga sektorn och effekter för samhället. En
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sådan viktig skillnad gäller de finansiella transaktioner som sker i samhället.
T.ex. utgör försörjningsstödet en kostnad för kommunen men eftersom den
samtidigt är en intäkt för individen är det ett nollsummespel för samhället som
helhet. Således utgör inte försörjningsstödet en samhällsekonomisk kostnad.
Däremot utgör handläggningen av försörjningsstödet en samhällsekonomisk
kostnad för samhället då den utgör en real resursförbrukning (nedlagd
arbetstid).
6.3.2 Vilket perspektiv ska utvärderingen ha;
Samhällets eller aktörens?
Om den sociala investeringen genomförs av en kommun är det rimligt att
anta att det primära perspektivet är det kommunalekonomiska, dvs. hur
påverkas kommunens ekonomi av investeringen. Med kommunens ekonomi
avses all påverkan, såväl finansiellt som realt. Om t.ex. insatsens syfte är
att minska utbetalningarna av försörjningsstödet finns (åtminstone) tre
potentiella källor för besparing/intäkter för kommunen;
1. minskade kostnader för själva försörjningsstödet (finansiell effekt)
2. frigjord arbetstid för ett antal socialsekreterare (real effekt) samt
3. ökade skatteintäkter (finansiell effekt)
Värdet av skatteintäkten är dock komplicerad att beräkna eftersom vi i Sverige
har ett kommunalt utjämningssystem såväl på kostnads- som intäktssidan.
I korthet innebär detta att den enskilda kommunens verkliga skatteintäkt
påverkas av en mängd olika socioekonomiska faktorer. På samma sätt
som en kommun riskerar att få ”dela med sig” till andra kommuner av en
skatteintäkt, kan samma kommun erhålla intäkter genom det kommunala
utjämningssystemet från andra kommuners lyckade sociala investeringar.
Många kommuner som driver sociala investeringsfonder önskar att komplettera
det kommunalekonomiska perspektivet med hjälp av en samhällsekonomisk
kalkyl för att vidga sitt perspektiv och redovisa den nytta som skapas för hela
samhället, inte bara för den egna kommunen. Om denna ambitionshöjning
ska förverkligas ställs betydligt större krav på den kommunalt drivna
utvärderingen; sålunda ska aktuella data från alla andra aktörer i samhället
insamlas för att ingå i lönsamhetsberäkningarna. Detta är ett stort steg att
ta för en ”nybörjare” och ett råd kan därför vara att successivt inkludera
övriga aktörer i sina samhälleliga beräkningar. En vanlig samarbetspartner
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är Arbetsförmedling och en annan lämplig aktör för en kommun att inleda
samarbete med är länets landsting/region.
6.4 Socialt investeringsperspektiv
Att tillämpa ett socialt investeringsperspektiv innebär dels att medel- och
långsiktiga effekter av en insats lyfts fram tydligare, dels att insatskostnaden
fördelas på fler år än bara det första, vilket är det normala vid en utvärdering
idag.
Att de medel- och långsiktiga effekterna lyfts fram är givetvis viktigt eftersom
många sociala insatser kan ha en ganska lång ”startsträcka”. Dessutom kan
det kortsiktiga utfallet bli till synes negativt då en deltagare kommer in i
(kostsam) utbildning som på medel- och lång sikt kan skapa stor nytta för
samhället då deltagaren kommit in i arbetslivet.
Att kostnaden fördelas ut på det antal år som insatsen förväntas skapa
effekter följer samma riktlinjer som för reala investeringar. När ett hus byggs
eller ett fordon inköps av ett företag är det en självklarhet att investeringen
skrivs av på ett visst antal år. Anledningen till att detta förfarande inte
tillämpas vid investeringar i ”humankapitalet” beror till stor del på att
detta strider mot den redovisningsprincip som säger att en investering ska
ägas av den redovisningspliktiga organisationen. Detta ska tolkas som
att det i det externa bokslutet inte får redovisas avskrivningar på insatser
inom det sociala området, däremot är det inget som hindrar att det byggs
upp interna system och bokslut där principen tillämpas. Anledningen till
att flera kommuner lägger sin sociala investeringsfond vid ”sidan av” sin
balansräkning är just detta.
Med hjälp av detta förfaringssätt uppnår den investerande organisationen
en mer pedagogisk bokföring så till vida att insatsens kostnad hanteras på
samma sätt som insatsens intäkt, dvs. att båda sidor av insatsens ekonomiska
konsekvenser ”sprids ut” över det antal år som effekterna förväntas uppstå.
Om hela kostnaden belastar år ett riskerar lönsamheten av investeringen att bli
mer negativ än ”nödvändigt” vilket kan leda till konsekvensen att beslutande
organ (t.ex. kommunfullmäktige) sätter tummen ner för investeringen trots
att den kan uppvisa (trolig) långsiktig lönsamhet.
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6.5 Att skapa mätbarhet
Mätbarheten är mycket central vid utvärdering av en social investering.
Detta gäller särskilt när en återföringsmodell tillämpas eftersom en lösning
som många kommuner väljer är att reducera berörda nämnders budget
med faktiskt uppnådda kostnadsreduceringar kopplade till den sociala
investeringen. I dessa ”skarpa” fall är det extra viktigt att relevanta och
mätbara indikatorer tillämpas.
6.5.1 Kvalitativa, kvantitativa och monetära indikatorer
En kvalitativ indikator är en variabel som ska beskriva en känsla eller en
attityd, t.ex. en persons livskvalitet, subjektiva hälsa eller uppfattning om
något speciellt. Informationen från deltagarna kan antingen fångas genom
personliga intervjuer, fokusgrupper eller enkäter. Genom att olika typer
av skalor används, t.ex. från ”mycket dålig” till ”mycket bra”, kan den
kvalitativa indikatorn erhålla ett numeriskt värde. Däremot är det mycket
ovanligt att en kvalitativ indikator uttrycks monetärt även om det finns
skolor (t.ex. SROI-modellen) som tillämpar detta, ofta sker det då genom
en s.k. betalningsviljeansats.
En kvantitativ indikator innebär att man beskriver något som berör en deltagare
mängdmässigt, t.ex. antal sjukfrånvarodagar eller antal år i utbildning etc. I
många fall, dock långt ifrån alla, kan en kvantitativ indikator även ”översättas”
i monetära termer, t.ex. kostnaden för ett visst antal sjukfrånvarodagar.
En monetär indikator är en variabel som kan åsättas ett ”pris”, dvs.
uttryckas i kronor, t.ex. kostnaden för ett vårddygn på sjukhus eller ett
dygn i ett häkte. Prissättningen kan antingen ske på marknaden eller genom
självkostnadsberäkning av en offentlig tjänst. I vissa fall prissätts indikatorn
genom att utgå från det antal timmar som totalt lagts ner på att producera
nyttigheten varefter antalet timmar multipliceras med ett rimligt timpris.
Med rimligt timpris avses självkostnaden för de personer som producerar
nyttigheten, dvs. arbetskraftskostnaden plus viss overheadkostnad. I det
fall indikatorn utgörs av en finansiell resurs/transferering, t.ex. ekonomiskt
bistånd, ska även den till utbetalningen hörande reala resursen – i detta
fall socialsekreterarens nedlagda arbetstid – prissättas och ingå i kalkylen.
En samhällsekonomisk utvärdering bygger på att de variabler som ingår i
kalkylerna är monetära och likvärdiga. Läs mer om detta under avsnittet
Vilket perspektiv; Samhälle eller kommun?
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6.5.2 Utfall, resultat och effekter
Tidsaspekten är av naturliga skäl central i samband med en social investering;
det är något långsiktigt och bestående som eftersträvas. För att hålla isär
det som uppnås direkt efter avslutad insats från det som uppnås på längre
sikt är det lämpligt att konsekvent använda olika begrepp; utfall, resultat
och effekter.
Utfall är den förändring som en insats skapar hos en individ under eller i
direkt anslutning till en insats. Resultat är den förändring som skapas hos
individen efter en kortare tid, t.ex. på ett års sikt. Effekter är det långsiktiga
avtryck som insatsen har skapat, dvs. de hållbara effekter som insatsen
lyckats skapa på tre till fem års sikt.
Det är viktigt att vara medveten om att ju längre tid som förflyter från
insatsen till att uppföljning sker, desto fler andra insatser och händelser
kommer att påverka individens liv. Orsak-verkan-sambandet minskar med
tiden, samtidigt som de allra flesta insatser säger att de vill bidra till att
skapa hållbara effekter.
6.5.3 Nyckeltal
Inom ekonomisk utvärdering förekommer ett antal nyckeltal. Innebörden
på de vanligast förekommande är;
•

•

•

Intäkter; för samhället skapas intäkt framför allt genom att en person

kommer i egen försörjning i ett arbete. Intäkten, eller nyttan som
intäkten ofta benämns i samhällsekonomiska sammanhang, påverkas
av lönens nivå, sysselsättningsgraden samt ev. subventionsnivå
(s.k. lönebidrag). Ju högre lön och sysselsättningsgrad och ju lägre
subventionsnivå desto större intäkt. Intäkt för samhället skapas
även genom att en person minskar sin ”konsumtion” av olika
stöd- och behandlingsresurser såsom t.ex. sjukvård, omsorg och
kriminalvård. För de olika aktörerna skapas intäkter dels genom
minskat behov av olika stöd- och behandlingsresurser men också
genom minskade utbetalningar av olika bidrag och ersättningar.
Observera att intäkten även kan utgöras av en besparing eller en
kostnadsreducering.
Kostnader; avser alla de resurser som använts för att genomföra
insatsen/investeringen, såväl egna som eventuellt externa kostnader
ingår.
Lönsamhet; beräknas som skillnaden mellan intäkter och kostnader.
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•

Återbetalningstid; den tid det tar för projektet att nå ”break-even”,

vilket innebär att projektets intäkter är lika stora som kostnaderna.
6.6 Val av metod för socioekonomisk utvärdering av en
social investering
Det finns idag inte EN vedertagen, nationell metod för att genomföra
socioekonomiska utvärderingar av sociala investeringar. Det ökade intresset
för sociala investeringsfonder och sociala investeringar som företeelse har inte
följts av ett lika stort intresse för utvecklandet av metoder för uppföljning och
utvärdering. Vår bild av läget vad gäller befintliga metoder för socioekonomisk
utvärdering av sociala investeringar är att det finns några få specifika metoder
men att de flesta utvärderingar sker med hjälp av egna, hemsnickrade metoder
som har ett snävt finansiellt ”stuprörsfokus” på den egna myndigheten, t.ex.
hur utbetalningarna av kommunens försörjningsstöd påverkas av insatsen.
De få specifika metoder som existerar idag är SROI, Nilsson & Wadeskogs
modell KALAS samt Payoffs modell NyttoSam. Vad gäller SROI (Social Return
On Investment) så fokuserar den metoden på hur insatsens ”värdeskapandekedja”
bidrar till aktiviteter, prestationer och effekter, vilken del av förändringarna
som faktiskt beror på de aktuella aktiviteterna, samt vilket värde effekterna
har. SROI tar i sina utvärderingar även hänsyn till värdet av effekter som
inte är prissatta på en marknad, exempelvis självkänsla, social integration
och egenmakt. Metoden har ett mycket tydligt nyttoperspektiv.
Vad gäller Nilsson och Wadeskog har de haft mycket stor betydelse för
det ökade intresset för sociala investeringsfonder och sociala investeringar
i Sverige. Deras modell KALAS (Kalkyl- och Analysmodell för Lokala
Aktörers Samverkan) är en datoriserad kalkyl- och presentationsmodell som
bygger på de olika stegen i en traditionell samhällsekonomisk bedömning
av ett projekt. Modellen är uppbyggd så att den sannolika utvecklingen
utan insats (scenario) jämförs med det faktiska utfallet avseende projektets
kostnader och intäkter. De senaste versionerna av KALAS har framför allt
byggts för att illustrera hur samspelet mellan olika aktörer (t.ex. kommun,
landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassan) kan ge olika totala
kostnader för hanteringen av en viss typ av klienter samt hur deras agerande
också fördelar om kostnader och intäkter mellan de olika aktörerna.
Payoff’s modell NyttoSam påminner till stor del om KALAS-modellen så
till vida att den är uppbyggd kring en samhällsekonomisk makromodell
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utifrån vilken kostnader och intäkter fördelas ut på samhällets olika aktörer.
Det innebär att modellen går lika bra att använda för en samhällsekonomisk
analys som t.ex. för en kommunalekonomisk analys. Den största skillnaden
mellan KALAS och NyttoSam ligger i att i den senare byggs kalkylerna
upp av faktiska data på individnivå medan KALAS mera bygger på
schablonkostnader. I övrigt är likheterna mellan modellerna stora, t.ex. så
utgörs en viktig komponent av att analysen av investeringens lönsamhet
bygger på att det faktiska utfallet jämförs med det troliga utfallet utan
insats, ett s.k. alternativscenario.
6.6.1 Hur fungerar NyttoSam?
NyttoSam bygger på grundläggande nationalekonomisk teori, de lagar, regler
och system som gäller i dagens samhälle men även på ett antal antaganden
och avgränsningar. Skattelagstiftningen, socialförsäkringssystemet,
standardkostnader för olika offentliga tjänster som sjukvård, omsorg och
kriminalvård, högkostnadsskydd samt regler för olika arbetsmarknadsåtgärder
är några av de delar som ingår i programmet. Programmet är webbaserat.
Modellen redovisar lönsamheten för samhället såväl som för samhällets
olika aktörer, kommun, landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
staten i övrigt (kriminalvården, statliga skatter), försäkringsgivare samt
för deltagarna. Detta innebär också att programmet hanterar skillnader
mellan finansiella och reala resurser vilket är en mycket viktig del i en
socioekonomisk utvärderingsmodell.
Vad gäller dess speciella anpassning till sociala investeringar så kan
modellen hantera ”flytande” baslinjelägen där deltagarna förflyttar sig i
olika bidragssystem mellan åren, vilket är viktigt för att få ett rättvisande
underlag för beslut om återföring och för beslut om hur avtal ska utformas
med externa finansiärer vid användandet av s.k. Social Investment Bonds
(SIB) eller som det kallas på svenska Sociala investeringskontrakt.
6.7 Återföring eller inte?
Med återföring menas att kostnaden för investeringen ska ”återbetalas”
till finansiären. Om t.ex. två nämnder inom en kommun söker 1 mkr var
från kommunens sociala investeringsfond för en insats ska nämndernas
budgetram reduceras med 1 mkr fördelat på de år som intäkten förväntas
uppstå. Om man i detta exempel förväntat sig en besparing på 250 000 kr
per år och förvaltning under de första fyra åren efter påbörjad insats, ska
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det årligen återföras till den sociala investeringsfonden 500 000 kr från
de båda nämnderna. Om intäkten/besparingen blir större än vad insatsen
kostat får nämnderna ”behålla” denna överintäkt.
Om kommunen inte tillämpar en återföringsmodell behandlas investeringen
som vilket projekt som helst, dvs. inga krav ställs på minskad rambudget
på de nämnder som erhållit medel från fonden och som driver projektet.
Jämför vi återföringsmodellen med modellen utan återföring ur ett
utvärderingsperspektiv är kraven normalt sett högre på utvärderingens upplägg
och genomförande på modellen med återföring. Orsaken till detta är att
berörda nämnder troligen önskar en kvalitativ ekonomisk utvärdering för
att kunna följa upp om deras satsning blivit lönsam, detta eftersom berörda
nämnder ska finansiera investeringen genom en framtida minskad budgetram.
Incitamentet för en ekonomisk utvärdering är i detta fall helt enkelt större.
För det andra ställer tillämpandet av återföringsmodellen stora krav på
själva utvärderingsprocessen. Den stora utmaningen ligger i att skatta hur
den framtida (dvs. tiden under återföringsperioden) kostnadsutveckligen
i de indikatorer som ska följas upp SKULLE HA utvecklats utan projekt.
Detta alternativscenario kan inte endast göras för det första året utan måste
göras separat för vart och ett av åren under återföringsperioden.
6.8 Utvärderingens upplägg
En viktig utgångspunkt för detta kapitel är att insatsen som ska utvärderas
har ett tydligt syfte och minst ett mätbart, monetärt mål som sträcker sig
över en tidsperiod som är längre än ett år. Många sociala investeringar
sträcker sig över minst tre år och förutom att projektkostnaden normalt är
fördelad över mer än ett år är den förväntade intäkten/besparingen normalt
fördelad på vart och ett av de år som insatsen förväntas ge effekt. Att ha koll
på fördelningen av kostnader och intäkter mellan åren är särskilt viktigt vid
insatser då investeraren arbetar med en återföringsmodell.
6.8.1 Planering
Planeringen är A och O för att utvärderingen ska bli bra. Om det redan
i planeringsfasen (dvs. redan inför beslut att insatsen ska godkännas och
finansieras) är bestämt vem som ska genomföra utvärderingen är det
viktigt att denne ingår i planeringsgruppen och får möjlighet att jobba
parallellt med de personer som ska organisera och genomföra själva insatsen.
Utvärderaren får dock inte vara en person som operativt är involverad i
– 101 –

insatsens genomförande, utan vara en så ”extern person som möjligt” även
om denne tillhör insatsorganisationen.
Om utvärderare bestäms/upphandlas i ett senare skede, efter att insatsen är
godkänd och finansierad, är det viktigt att organisationen som ska genomföra
insatsen själva har kunskap och insikt om betydelsen av att så tidigt som
möjligt planera för den kommande utvärderingen. Det går inte att betona
nog hur viktig denna fas i utvärderingsprocessen är! Planeringen av den
socioekonomiska utvärderingen behöver ingå som en naturlig del i den totala
planeringen för den insats som ska utvärderas. Läs mer om beslutsprocessen
i bilaga B.
Bland de aspekter som måste beaktas redan i planeringsfasen, dvs. allra helst
innan insatsen är godkänd och finansiering är ordnad, kan nämnas följande;
•

•
•
•
•
•
•
•

utifrån insatsens monetära mål, vilka variabler ska ingå i den
socioekonomiska utvärderingen? (t.ex. utbetalning av kommunens försörjningsstöd, utbetalning av aktivitetsstöd från
Arbetsförmedlingen, andel av deltagarna i insatsen som ska komma
i eget arbete inkl. sysselsättningsgrad och ev. subventionsnivå)
var finns dessa data att inhämta?
vem ska inhämta data?
vad krävs för att data verkligen ska kunna inhämtas? (t.ex. medgivande
från viss myndighet, samtycke från föräldrar)
vad göra med deltagare i målgruppen som inte ställer upp på de
krav som datainsamling kräver? (t.ex. vill inte lämna samtycke)
bygger ansökan på en realistisk förkalkyl? (förkalkylen ska vara
fördelad på alla de år som återföring ska ske)
har förkalkylen ”godkänts” av berörda förvaltningar och myndigheter?
val av vilken metod för socioekonomisk utvärdering som ska användas

6.8.2 Design – hur skapas en kontrollgrupp?
En viktig del i utvärderingsprocessen är att bestämma hur utvärderingen
ska designas, dvs. läggas upp med avseende på resultatuppföljningen.
Randomisering
Den optimala situationen för en utvärdering är att utgå från ett randomiserat
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urval, dvs. ett urval där en bruttopopulation slumpmässigt delas in i två
halvor varvid den ena halvan får delta i insatsen medan den andra halvan
– kontrollgruppen – får fortsätta ”som vanligt”. Med ”som vanligt” avses
att dessa personer erhåller ordinarie insatser men inte den extra insats som
ska utvärderas, dvs. den aktuella sociala investeringen.
Svårigheten med denna design är att den är etiskt tveksam i och med att
de som lottas in i ”experimentgruppen” är exkluderade från en insats som,
om personerna hade erhållit den, hade kunnat förändra deras liv i positiv
riktning. Metoden är även mer kostsam eftersom både experimentgruppen
och kontrollgruppen ska följas upp och utvärderas.
Matchning
Ett alternativt sätt att skapa en kontrollgrupp är matchning. I detta fall
försöker de som ska driva insatsen att välja ut personer som ”matchar” de
personer som ska bli föremål för insatsen. De variabler som är aktuella i
dessa sammanhang är oftast olika socioekonomiska variabler förutom ålder
och kön. Det kan gälla inkomst, boendeform, antal barn etc. men kan även
vara attityder gentemot olika företeelser.
Det ligger i sakens natur att detta är en krävande metod såväl vad gäller
valet av variabler som resursinsatsen för att genomföra selekteringen. Liksom
vid randomisering är det en kostsam metod eftersom uppföljningen och
utvärderingen blir dubblerad.
Före- och efterläge
Ett betydligt vanligare sätt att designa en utvärdering med begränsad
budget är att låta föreläget, t.ex. situationen 12 månader före insatsen,
utgöra ”kontrollgrupp” mot utfallet i efterläget, 12 efter avslutad insats.
I många situationer där randomiseringen och matchningen av olika skäl
inte kan tillämpas är detta en tillräckligt bra metod. Metoden med föreoch efterläge fokuserar på den förändring som har uppstått hos deltagarna
i förhållande till kostnaden för att genomföra den utvärderade insatsen.
En svårighet som kan uppstå med denna före-/efterlägesdesign gäller
vid utvärdering av målgrupper som antingen ”saknar” föreläge eller som
befinner sig i en fas där situationen i föreläget kan förväntas ha genomgått
markanta förändringar när målgruppen nått tidpunkten för efterläget. Som
exempel på målgrupp som ”saknar” föreläge kan framför allt nämnas olika
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invandrargrupper, och som exempel på målgrupp som kan ha genomgått
markanta förändringar kan nämnas ungdomar. Denna problematik kan
hanteras med hjälp av att bygga alternativscenarios.
Alternativscenario
I dessa fall, dvs. när föreläge saknas eller inte är relevant, är lösningen att
använda ett alternativscenario som metod. Inom vetenskapliga kretsar kallas
detta för en kontrafaktisk studie. Med ett alternativscenario menas att personer
som känner målgruppen väl (t.ex. pedagoger på en skola om målgruppen
är skolelever) gör en professionell bedömning av deltagarnas situation i
efterläget utifrån förutsättningen att deltagarna INTE erhållit insatsen.
Alternativscenario kan med fördel även kvalitetssäkras genom att förankra
dessa i aktuell och relevant forskning. Därefter jämförs alternativscenariot
med det faktiska utfallet.
6.9 Genomförande – vikten av reliabel datainsamling
Insamlingen av de data som utvärderingen ska bygga på kan ske på flera olika
sätt, allt från kontakter med samhällets olika myndigheter via personliga
intervjuer med deltagarna själva till rena uppskattningar.
6.9.1 Registerdata
Mest reliabla data förekommer normalt i olika register/databaser hos de olika
myndigheterna; kommuner, landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
skatteverket etc. Kruxet med dessa data är att de oftast är omgivna av olika
sekretess- och integritetsregler som innebär att det är svårt – och tidsödande
– att få tillgång till data. Trots förekomst av medgivanden kan det ändå vara
svårt att få access till de data som skulle behövas. Anledningen till detta är
svårt att uttala sig om generellt men ibland kan det vara så enkelt att den
enskilda tjänstemannen helt enkelt säger ”nej”. I de fall där det går relativt
enkelt att få tillgång till registerdata bygger det ofta på att den ansvarige
tjänstemannen har en god förståelse för vad data ska användas till och på
vilket sätt den hanteras.
6.9.2 Andra källor
Förutom ”smala” myndighetsbaserade databaser finns även en hel del matnyttig
information att hämta från offentliga databaser och olika statistikproducerande
organisationer. Bland detta kan främst nämnas Kolada som innehåller data
från kommuner och landsting. Även SCB och Socialstyrelsen har lättillgänglig
och, oftast, kostnadsfria data som är användbar i många sammanhang.
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Glöm inte heller att de flesta kommuner har en HR-avdelning som producerar
”personalbokslut” av olika omfattning.
Även stora statliga myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen publicerar många uppgifter kring sina verksamheter i sina
årsbokslut som finns lättillgängliga för nerladdning på nätet.
6.9.3 Samtycke
Samtycket (medgivandet) är särskilt viktigt att erhålla när utvärderingen
är riktad mot investeringar där målgruppen utgörs av ungdomar eller barn.
I det sammanhanget är det också viktigt att medgivandet är skrivet så
att det dels gäller alla berörda myndigheter, dels omfattar en så pass lång
tidsperiod att det täcker in hela återföringsperioden men också innefattar
möjligheten till uppföljande utvärderingar om några år. Om medgivande
från deltagarna är ett krav för att utvärderingen ska kunna genomföras –
vilket det ofta är – är det väsentligt att denna process är helt avklarad innan
själva utvärderingen påbörjas.
6.9.4 Enkäter
Om datainsamlingen sker med hjälp av enkäter är det viktigt att hålla
bortfallet nere samt att deltagarna förstår att informationen de lämnar är
integritetsskyddad. Detta innebär bl. a att den information som personen
lämnar inte ska kunna härledas till en speciell deltagare. Likaså redovisas
normalt inte data för subgrupper, t.ex. deltagare uppdelade i kön, som består
av tio eller färre deltagare.
Ett mycket viktigt inslag i datainsamlandet är att projektet redan i
planeringsfasen bestämmer vilka indikatorer som ska följas upp, och som
ska ingå i de kommande beräkningarna, samt även klargör vem eller vilka
som ska tillhandahålla denna data. Likaså måste det vara helt klart att den
efterfrågade informationen verkligen är tillgänglig utifrån de förutsättningar
som finns vad gäller medgivanden, sekretess etc.
6.9.5 Beräkningar – vad krävs?
De beräkningar som genomförs är ibland inte mer komplicerade att de
kan utföras ”för hand”, dvs. utan att ha tillgång till ett standardiserat och
specialbyggt program. Om t.ex. fokus enbart ligger på hur kommunens
utbetalningar av försörjningsstödet påverkas av investeringen kan inte
lönsamhetsberäkningarna vara mer komplicerade än att de kan genomföras
med stöd av en räknedosa samt papper och penna.
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I de flesta fall är dock betydligt fler variabler, aktörer och nivåer inblandade
och då underlättas givetvis beräkningarna mycket om ett specialbyggt program
kan användas. Allra smidigast är om programmet är webbaserat vilket ökar
flexibiliteten såväl för den som ansvarar för utvärderingen men även för de
som har behörighet att mata in de data som krävs för beräkningarna. På
köpet hamnar allt material kring utvärderingen på ett och samma ställe!
6.9.6 Förkalkyl
Förkalkylen är till stor hjälp när investeraren ska sätta ett monetärt mål för
insatsen. Utifrån uppgifter om investeringens kostnad och förväntat utfall
kan en förväntad återbetalningstid bestämmas. Perspektivet kan även vara
det motsatta; vi önskar en betalningstid på x månader, vilka resultat måste
uppnås för att det målet ska nås?
6.9.7 Bortfall och bortfallsanalys
I planeringsfasen av utvärderingen ska det bestämmas vilka indikatorer/
data som ska ingå i beräkningarna. Om projektledningen alt. utvärderaren
bedömer att vissa data som skulle kunnat ingå i utvärderingen av någon
anledning inte är aktuella, betraktas detta inte som bortfall. Bortfall innebär
att de data som är tänkt att ingå i utvärderingen inte är tillgängliga.
Bortfall kan antingen uppstå på grund av att vissa deltagare inte vill svara
på (alla) frågor, vägrar att ge samtycke eller helt enkelt inte vill delta alls
i utvärderingen, men också på att vissa data inte kan erhållas från olika
myndigheter.
Oavsett skälet till bortfallet ska alltid en bortfallsanalys genomföras. Med
detta menas att utvärderaren ska göra en bedömning huruvida bortfallet är
selektivt eller inte. Om bortfallet bedöms avvika mycket från de medelvärden
som erhållits i de olika kalkylerna påverkar detta givetvis säkerheten i de
slutsatser som kan dras av beräkningarna.
6.9.8 Känslighetsanalyser – är resultatet robust?
Med hjälp av olika typer av känslighetskalkyler kan utvärderingens ”robusthet”
testas, dvs. hur påverkas utvärderingens slutsatser om förutsättningarna för
utvärderingen ändras i olika avseenden.
En typ av känslighetsanalys syftar till att redovisa hur lönsamheten påverkas
om vi antar att andra faktorer, än de inom insatsen vidtagna, påverkat utfallet.
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Exempel på sådana ”exogena variabler” kan vara konjunkturer, händelser i
individens privata liv, kortsiktiga undanträngningseffekter etc. Om vi t.ex.
antar att den exogena påverkan är 25 procent och att återbetalningstiden
bara påverkas marginellt, dvs. ökar med mindre är 25 procent, kan resultatet
sägas vara tämligen robust.
En annan känslighetsanalys visar hur resultatet påverkas om vi exkluderar
extremvärden som KAN snedvrida resultatet genom att det slår igenom
kraftigt på nyckeltalens medelvärden. Om urvalspopulationen är på 100
deltagare kan förslagsvis de tre bästa och de tre sämsta individuella värdena
exkluderas från beräkningarna, medan om urvalet bara är 30 deltagare
kan det allra bästa och det allra sämsta värdet strykas inför lönsamhetens
beräknande.
6.9.9 Avslutande reflektioner
Efter att ha arbetat med socioekonomiska utvärderingar av sociala investeringar
såväl i Borås Stad som i flera andra kommuner har vi skaffat oss en hel del
erfarenhet. Det vi framför allt vill framhålla så här avslutningsvis är vikten
av att planeringen av utvärderingen går hand i hand med planeringen av
själva insatsen. Alla de utvärderingar vi genomfört och för närvarande
genomför visar på mer eller mindre stora brister i planeringsfasen som i
sin tur leder till att utvärderingen ställs inför onödigt stora problem; den
riskerar att bli både dålig och kostsam. En dålig utvärdering ger i sin tur
dålig information kring insatsens effektivitet.
Våra råd till er som ska genomföra en social investering och vill ha den
utvärderad ur ett socioekonomiskt perspektiv är att ni;
• formulerar målet/en för insatsen så tydligt som möjligt
• formulerar målet utifrån vad ni vill uppnå med insatsen
• skiljer mellan vad ni ska uppnå och vad ni ska genomföra
• bestämmer under hur många år utvärderingen ska genomföras
(tidsperspektivet)
• bestämmer hur ofta utvärderingen ska genomföras (frekvensen)
• bestämmer vilka indikatorer som ska ingå i utvärderingen (kvalitativa,
kvantitativa och monetära)
• genomför alternativscenarios för de aktuella tider som utvärderingen
ska genomföras
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•
•

säkerställer att värdet på dessa variabler går att fånga (utan alltför
lång tidsfördröjning)
kommunicerat med de personer/organisationer som ska tillhandahålla
data på de aktuella variablerna.
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Bilagor
Bilaga A

Att genomföra prognoser – värdet av kvalitativa
indikatorer – Payoff AB
Även om den socioekonomiska utvärderingen har sitt fokus på monetära
indikatorer kan även de icke-monetära indikatorerna spela en viktig roll vid
utvärderingen. Värdet ligger i att utgöra ett komplement till de monetära
indikatorerna så att en mer heltäckande bild av deltagarnas situation erhålls.
Ett annat viktigt värde av de ickemonetära indikatorerna ligger i när det
ekonomiska resultatet – det faktiska utfallet – ska kompletteras med en
prognos över effekter som ligger i tiden efter att den sociala investeringen
utvärderats och rapporterats.
Denna prognos byggs vanligtvis som en prolongering av det kortsiktiga
ekonomiska utfallet, dvs. den intäkt som skapas under tiden som investeringen
pågått förväntas uppstå i sin helhet, eller till en viss del, även under åren
efter att insatsen är avslutad.
Den mer eller mindre linjära framskrivningen av det kortsiktiga resultatet till
fem, tio, 15 eller så mycket som 50 år kan ha sitt värde. Detta värde är dock
mer av teoretisk, akademisk karaktär; i själva verket är det långt ifrån säkert
att det kortsiktiga utfallet ger en rättvisande bild av det faktiska utfallet åren
som följer på läget efter år ett. T.ex. kan deltagare som på kort sikt enbart
genererar kostnader inom en snar framtid börja generera intäkter. Ett vanligt
exempel på detta är personer som i anslutning till insatsen kommer i studier
och skaffar sig en kortare eller längre utbildning som sedan omvandlas till
någon form av arbete. Det säger sig självt att om man då enbart bygger den
medellånga prognosen på det kortsiktiga ekonomiska utfallet så kan det
vara mycket missvisande.
Ett annat exempel på kortsiktigt utfall som kan ge en helt missvisande
prognos, om denna enbart baseras på monetära kortsiktiga indikator, är när
personer som levt i en ”passiv” tillvaro i hemmet utan att nämnvärt belasta
olika samhällsaktörer kommer in i en insats som leder till att personen tar
tag i sitt liv och därmed hamnar i en rehabiliterande situation som på kort
kan generera stora kostnader.
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Genom att kombinera det kortsiktiga monetära utfallet med ett ”skräddasytt”
prognosverktyg som bygger på intervjuer med deltagarna vid tre olika tillfällen
kan en mycket bra prognos över det långsiktiga utfallet göras. Intervjuerna
genomförs dels vid inskrivning i insatsen, men också vid utskrivning samt i slutet
på den tid som investeringen följs upp och utvärderas. Intervjuerna byggs upp
av ett antal ”målgruppsanpassade” och evidensbaserade frågor som är kopplade
till den aktuella forskning som pågår avseende etablering på arbetsmarknaden.
Prognosverktyget kan göras ännu bättre om även investeringens organisation
”poängsätts” utifrån ett antal strategiska faktorer, såsom hur väl syfte och mål
är formulerade, hur organisationen är bemannad och finansierad etc.

Att mäta stegförflyttningar – varför?
En variant på det prognosverktyg som beskrivits i stycket ovan kan vara att den
socioekonomiska utvärderingens monetära del kan behöva kompletteras med
en kombination av kvalitativa och kvantitativa indikatorer som beskriver de
”stegförflyttningar” som deltagarna gjort under insatsen. Detta inslag är mest
aktuellt vid insatser där deltagarna står så pass långt från arbetsmarknaden att det
inte är särskilt troligt att de kommer in i arbete på många år men där finansiärerna
vill veta om det pågår en positiv utveckling eller ej. I en sådan situation ger inte
alltid de ekonomiska beräkningarna tillräckligt med information för att bedöma
huruvida insatsen varit effektiv eller inte. En variant på, alternativt komplement
till, de prognosverktyg som beskrivits i föregående avsnitt är att redogöra för
deltagarnas ”stegförflyttningar” mellan olika bidrags- och ersättningsformer
som indikerar – förhoppningsvis – en process mot det slutgiltiga målet; en
fast osubventionerad anställning på heltid. T.ex. signalerar en förflyttning från
försörjningsstöd till aktivitetsstöd en förbättrad situation för personen även om
det samhällsekonomiska värdet är mycket lågt vid denna rörelse. (Däremot kan
värdet för kommunen vara stort just vid ett dylikt steg).
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Bilaga B

Att fatta beslut om att genomföra en social
investering – Payoff AB
Inför ett beslut att genomföra en social investering bör processen följa
nedanstående schema;
• Formulera ett tydligt syfte och mätbara, monetära mål
• Det monetära målet avseende återbetalningstid bör sättas med
hjälp av en förkalkyl
• Beskriv varför en socioekonomisk utvärdering skall genomföras
och vad den skall användas till. Formulera en detaljerad
planering av hur den socioekonomiska utvärderingen ska
genomföras
• Vilka aktörer/myndigheter är berörda av investeringen?
• Hur stor är kostnaden för insatsen och vem/vilka ska stå för
finansieringen?
• Vilka aktörer, förutom vår egen, ska ingå i utvärderingen?
• Var finns data för utvärderingen och vem ansvarar för
inhämtande av data
• Vilka övriga krav ställs på inhämtandet av data, t.ex.
medgivanden
• Alternativscenario/baslinjer kartläggs. Med detta avses hur
situationen för deltagarna troligen skulle varit om de ej erhållit
insatsen. Detta görs lämpligen uppdelat på ett begränsat antal
typfallsgrupper.
• Alternativ/baslinje 1 avser situationen första året efter att
deltagarna lämnat insatsen
• Alternativ/baslinje 2 avser situationen andra året efter att
deltagarna lämnat insatsen
• Alternativ/baslinje 3 avser situationen andra året efter att
deltagarna lämnat insatsen
• Det förväntade utfallet för de tre (eller fler) åren uppskattas
varefter lönsamheten/återbetalningstiden kan beräknas.
• Alternativt kan beräknas hur stor besparingen/intäkten måste
vara per deltagare för att återbetalningstiden ska vara mindre än
vad som angivits i målformuleringen.
• Med hjälp av detta underlag fattas beslut om investeringens
finansiering, genomförande och utvärdering.
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7. Avslutande reflektioner
– Margareta Lundberg Rodin
Genomgången av litteratur i området och egna erfarenheter från att
följeforska och utvärdera projekt som t.ex. sociala investeringar visar att
beslutsfattare har ambitioner och genomför betydande satsningar i syfte att
söka komma till rätta med stora komplexa samhällsutmaningar. Svårigheter
finns redan när uppdragsgivare och projektägare ska utforma relevanta
kriterier för ansökningar. Bristande kunskap och grundlig analys saknas
ofta av verksamhetens behov och av vilka insatser och modeller som kan vara
relevanta att använda. Likaså saknas det ofta tillräckligt med kunskap och
kompetens hos de som ska ansöka, genomföra och implementera insatserna.
Det kan också uppstå vissa svårigheter när det gäller att kunna bedöma
realismen i inkomna (projekt)ansökningar.
Dessutom kan det uppstå en del svårigheter när det gäller att planera,
utarbeta, genomföra och följa upp insatser. Att fastställa realistiska mål,
samt beräkna och bedöma vilka kvantitativa respektive kvalitativa resultat
och socioekonomiska effekter av satsningar på kortare och längre sikt är
komplicerat. Ett grundläggande problem är att insatser som projekt ofta
pågår under en alltför kort tidsperiod (2–3 år) och att eventuella effekter
kan bli synliga först långt efteråt eller hos andra organisationer än den som
sökt medel. En annan anledning är att det nästan alltid och av olika skäl tar
längre tid att komma igång med arbetet än beräknat och framförallt sker det
fortlöpande förändringar som inverkar även på de mest genomtänkta (projekt)
planerna. Utvärderingar visar att olika utvecklingsinsatser behöver ha ett
omfattande stöd från ledning och experter inklusive snabba beslutsvägar, på
grund av att de samhällsutmaningar som ska försöka ”åtgärdas” är mycket
komplicerade, förutsättningarna förändras och olika hinder och konflikter
uppstår och ska hanteras fortlöpande.
Ansvarsfördelning är en annan fråga där det lätt kan uppstå oklarheter kring
vem/vilka som ansvarar för vad i projektet, och på förvaltnings och även
politiska nivåer som nämnder och kommunstyrelse. Andra oklarheter kan röra
projektuppföljning, samordnares roll och även vad följeforskare och utvärdera
ska göra respektive vad som ska ske inom projektet av dokumentation och
uppföljning. En svårighet som påtalats alltmer under senare tid är att komma
till rätta med organisatoriska problem som att motverka stuprörstänkande
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och ökad samverkan ses ofta som en sorts universallösning. Detta är dock
lättare sagt än gjort på grund av olika lagstiftning och organisationskulturer, okunskap och även förutfattade meningar om andra professioner
och även olika syn på de målgrupper som ska bli föremål för insatserna.
Ökad delaktighet för brukare under senare år har ansetts vara ett lämpligt
utvecklingsbart förhållningssätt.
På senare tid har en ny problemlösning kommit i ropet nämligen att det
handlar om brist på ”tillit” mellan olika intressenter och medborgare. Medel
till detta har satsats via Tillitsdelegationen. Även denna utmaning är förstås
mycket ”svårlöst” och oerhört långsiktig. En central fråga är var och hur i
organisationen och verksamheten utvecklings- och förändringsprojekt bäst
kan genomföras. Projektformen har varit förhärskande en längre tid och den
har visat sig innebära svårigheter när det gäller framförallt implementering
av kunskap och erfarenheter efteråt. En annan närliggande fråga är i vilken
utsträckning som t.ex. sociala investeringar ska ersätta eller komplettera
rådande styrsystem och i vilken mån det är organisationen och den ekonomiska
resursfördelningen som behöver omprövas.
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Uppdraget och upplägget av denna metodbok formulerades i början av 2017.
Sedan dess har det skett en del förändringar när det gäller förutsättningarna
för Borås Stads fem sociala investeringsprojekt. Flera olika konsulter och
utvärderare har anlitats via upphandling för olika utvärderingsuppdrag.
En del utvärderingsrapporter liksom Payoffs socioekonomiska beräkningar
av samtliga projekt har slutförts, medan andra är på gång eller förväntas
om drygt ett år. Detta innebär att resultat och slutsatser från Borås Stads
sociala satsningar bara delvis föreligger och därför är begränsade när
denna metodbok färdigställs. Föreliggande skrift utkommer i slutdelen
av projektfasen, å andra sidan är en hel del frågor generella när det gäller
utvecklings- och förändringsarbete. Även om svårigheterna under projektens
processer visat sig vara omfattande så finns det en stor utvecklings- och
lärandepotential i verksamheterna och på olika organisationsnivåer och även
en kompetensförstärkning genom arbetet i de fem projekten. Kvalitativa
resultat i form av lärande och ny erfarenhetsbaserad kunskap har visat sig
vara minst lika värdefulla att dokumentera och ta tillvara mer systematiskt
i ordinarie verksamhet, som de mätbara effekterna av utvecklings- och
förändringsarbeten.
När slutrapporten och alla projektrapporter, samt socioekonomiska beräkningar
föreligger finns det goda förutsättningar att dra nytta av de kunskaper och
erfarenheter som vunnits under projekttiden i kommande utvecklings- och
innovationsarbete i Borås Stads kommande genomförande av ett lärande
och långsiktigt hållbart arbete.
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Carola Samuelsson
Projektsamordnare,
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Handbok sociala investeringar
Borås Stad har satsat 17 mkr till fem sociala investeringsprojekt. Att
delta i ett långsiktigt strategiskt utvecklings- eller förändringsarbete
innebär en hög grad av kompetensutveckling och lärande för
organisationen. I sin förlängning innebär ett sådant arbetssätt en mer
långsiktig och hållbar verksamhet för chefer och uppdragsgivare.
Denna bok uppmärksammar och beskriver såväl möjligheter som
risker i arbetet på olika organisationsnivåer i offentligt styrda
och finansierade verksamheter. Bokens förord är skrivet av Borås
Stads kommunalråd Anette Carlsson och Malin Carlsson som
representerar uppdragsgivaren som skriver: Framåt ser vi därför att
om ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt behöver det ske i
rådande organisation och med uppbackning från hela organisationen.
Det räcker inte att den egna nämnden står bakom då människors
liv inte begränsas av förvaltningsgränser. Det vill säga, för att
förändra förutsättningarna för en enskild individs framtid krävs
det ett kommunövergripande förändringsarbete
Borås Stads projektsamordnare Carola Samuelsson berättar om Borås
Stads vilja, mod och erfarenheter från arbetet med att samtidigt
både göra och lära. Bakgrunden till sociala investeringar och deras
uppkomst beskrivs medan bokens huvuddel har karaktär av en
handbok för olika organisatoriska nivåers arbete med förändringsoch utvecklingsarbete såsom sociala investeringar. I denna del ingår
förslag på diskussionsfrågor under arbetsprocessens olika steg.
Företaget Payoff AB:s medarbetare Claes Malmquist beskriver hur
socioekonomiska beräkningar genomförs. Margareta Lundberg
Rodin, Högskolan i Borås, är författare till bokens inledning,
bakgrund, handboksdelen samt en avslutande reflektion.

