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Varför det är ekonomiskt smart 
att satsa tidigt

•Genom att satsa tidigt kan vi undvika kostnader

•Genom att satsa tidigt har vi möjlighet att påverka 
beteende innan problematiken blivit allvarligare

•Genom att satsa tidigt kan insatsen ha påverkan under en 
längre tid

•Lärande sker kumulativt2020-05-25 4



•Begränsade resurser
•…Oändliga behov

•Hur får vi ut mest värde per satsad krona?

1. Effekt
2. Kostnad
3. Värde
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Presenter
Presentation Notes
För att ge legitimitet till det arbete man gör behöver de sociala entreprenörerna kunna visa på vilken effekt de olika satsningarna ger. Att visa på effekt är även en förutsättning för att kunna attrahera finansiering



Hur vet vi vilka sociala insatser
som har effekt?

- Vi vill veta det kausala sambandet

• Vad hände på grund av det vi gjorde?

- Vad hade hänt utan insatsen? 

• Kontrollgrupp
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Vilka samhällseffekter ger insatsen
på lång sikt?

• En utvärdering görs ofta efter något eller 
några år
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Värdet av att klara
gymnasiebehörigheten
•Livstidsinkomsten för individer:
• - Med gymnasieutbildning
• - Utan gymnasieutbildning

•Justerar för kausalitet

•Beräkna kostnaden för en gymnasieutbildning

•Beräkna nettonuvärdet av att vara behörig till gymnasiet
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Källa:Hultkrantz, L., Karpaty, P. & Vimefall, E. (2017). Education-
earnings linkage for assessing societal benefits of interventions 
for children and youth in Sweden. Psychosocial Intervention 26 
(3), 171-179. 



Slutsatser

• Behörighet =1,1 Mkr

• Genomfört gymnasiet =1,6 Mkr
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Slutsats

- Ökad kompetens och stöd inom 
effektmätningar

- Viktiga utfall 

- Samordning
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• Har du frågor? 
• elin.vimefall@oru.se

TACK !



…höjer takten i omställningen mot proaktiva lösningar med fokus på 

förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. Kortsiktighet, bristande 

incitament och otydliga målsättningar möts med utvecklade 

samarbetsformer, finansieringsmodeller och förbättrad förmåga att 

mäta effekter för såväl samhälle som individ.

www.shic.se



Leksell Social Ventures
Investing in social innovation



• What’s ”social” in social investment/innovation –
responsible, sustainable or impact?

• What are the challenges of the ”social economy” –
is the real innovation found in combining the two?

• Current corona crisis - increasing the need for 
quality ensurance (impact) in the welfare sector









② Kartlägg problemets rotorsaker och målgruppens behov. Formulera er
förändringsteori d.v.s. vilken förändring som ska nås genom vilken insats. 
Stäm av er teori mot befintlig evidens om olika insatsers effekt.

③Mät hur mycket aktivitet som ni presterat för hur många (prestationer -
outputs). Undersök produktivitet genom att jämföra prestationer och kostnader.

④Utforska genom kvalitativ metod (ex. intervjuer) om ni ser någon
förändring (utfall - outcomes) för vissa i målgruppen och varför.

⑥ Påvisa hur stor del av utfallet som orsakats av
insatsen och inte hade inträffat ändå (effekt - impact).

⑦ Beräkna vilka monetära besparingar och vinster som
effekterna bidrar till för individ och samhälle.

⑤ Samla in kvantitativ före/efter-data för att påvisa hur stort utfall 
som uppnås för hur många i målgruppen.

Anpassa hur högt på trappan 
att sikta, beroende på:

● Tillgängliga resurser
● Egna behov
● Intressenters krav



Spana in Kunskapsportalen
Här samlar vi information och tips 
om effektmätning som du kan lära
av på egen hand.

Delta i Projekt Ordlista
Föreslå termer som du tycker ska 
ingå i ordlistan, eller anmäl intresse
för att ingå i referensgruppen!

Bli medlem - det är gratis!
Få nyhetsbrev och gå med i vårt
medlemsforum på LinkedIn - Sverige 
största bollplank för effektmätare!

Besök oss gärna på effektfullt.se
Hos oss kan du exempelvis:

http://www.effektfullt.se/
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