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Sammanfattning 
I april år 2016 upprättades den första svenska versionen av en Social Impact Bond, då ett avtal 

ingicks mellan Norrköpings kommun och den privata investeraren Leksell Social Ventures AB. Avtalet 

är ett utfallskontrakt och är en ny form av investeringsinstrument med ursprung i impact 

investments. Målet med utfallskontraktet är att förbättra situationen för barn och ungdomar som 

placerats i vårdboenden i Norrköpings kommun. 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för utfallskontraktet som instrument genom att undersöka 

förutsättningarna, samt vilka eventuella målkonflikter som kan föreligga mellan parterna. Analysen 

skall behandla parternas inbördes ställning och hur parternas intressen tillvaratas och regleras i 

kontraktet. Slutligen ämnar uppsatsen att utvärdera huruvida utfallskontraktet är ett effektivt 

instrument för att genomföra sociala investeringar. 

Uppsatsens tillvägagångssätt är en deskriptiv fallstudie av det sociala utfallskontraktet. Vi har 

genomfört semistrukturella djupintervjuer som kompletterar vårt empiriska material som huvudsak 

består av utfallskontraktet. Analysen är uppdelad i kontraktets förutsättningar, den sociala insatsen, 

kontraktet och ingående aktörer. Varje del av kontraktet analyseras utifrån en analysmodell som 

innehåller principal agent-teorin och transaktionskostnads-teori.  

Förutsättningarna som föreligger i realiteten gör att utfallskontraktet kan anses vara ett bra 

finansieringsverktyg, som kontrollerar parternas beteende och samtidigt tillåter flexibilitet. De 

målkonflikter som eventuellt kan uppstå kan minskas genom att utfallskontraktet har en anpassad 

styrningsstruktur och tydligt preciserade mål för utfallet. Ersättningsmodellen för utfallskontraktet 

är baserat på ekonomiska incitament, som står i proportion till insatsens måluppfyllelse. Kontraktets 

villkor beskriver och reglerar hur insatsens utförare skall rekryteras och indirekt hur dessa aktörer 

skall styras av reglering, information och ekonomiska incitament. För att utfallskontraktet skall vara 

effektivt krävs tydliga mål med mätbara kriterier för insatsen. 

Med kontraktet i Norrköping som utgångspunkt kan man generellt säga att fördelarna med ett 

utfallskontrakt ökar i takt med insatsens specialiseringsgrad. Men för enklare åtgärder eller insatser 

så är utfallskontraktet en kostsam lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: social impact bond, impact investment, socialt utfallskontrakt, principal agent-teori, 

transaktionskostnadsteori 
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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Introduktion 
År 2010 i Storbritannien inleddes det första projektet där privata investerare kunde erhålla 

avkastning baserat på resultatet av en social insats. Projektet finansierades och genomfördes med 

enbart privat kapital, en så kallad Social Impact Bond (SIB), där investerat kapital återbetalades av 

det offentliga kapitalet, baserat på resultatet av insatsen. Målsättningen med insatsen var att minska 

andelen återfallsförbrytare bland 2 000 manliga interner vid fängelset Peterborough.1 År 2014 

presenterades resultatet från en första utvärdering av insatsen. Av de första 1 000 interner som tagit 

del av insatsen, hade andelen återfall minskat med 8,4 procent. Resultatet var bättre än den angivna 

målsättningen för insatsen, som var att minska återfallen med 7,5 procent. Detta i sin tur innebar 

högre avkastning till finansiärerna då det var ett bättre utfall än det uppsatta målet. Återbetalning 

skall ske under år 2016 och projektet pågår fortfarande.2 

Sedan det första projektet med finansiering av en SIB har ytterligare 23 stycken upprättats, enbart i 

Storbritannien. Därefter har investeringsinstrumentet spridit sig till Nordamerika och Oceanien. 

Storbritannien står för den största andelen av SIB:s i världen, och USA har näst flest med sju 

kontrakt. I juli år 2015 publicerades en rapport3 som redovisar att det finns totalt 38 stycken SIB:s i 

världen. Investeringarna har gjorts inom sociala sektorer såsom utbildning, arbetsmarknad, 

kriminalvård och social omsorg.4 

Marknaden för privat kapital till sociala investeringar5 är outvecklad och befinner sig i ett tidigt 

stadium jämfört med andra, mer etablerade finansieringsformer som exempelvis statliga och 

kommunala obligationer. Men investeringsformen växer snabbt både geografiskt och inom olika 

sektorer.6 Det finns i dagsläget flera olika finansiella instrument för investerare som vill placera 

kapital i genren7.  

Investeringsinstrument har hittills inte fått större spridning i Sverige, men det finns ett 

utfallskontrakt upprättat av Norrköpings kommun som handlar om att förbättra situationen för barn 

och ungdomar som placerats i vårdhem8. I ett svenskt sammanhang är sociala investeringar tänkt 

som ett medel att överföra investeringstänkandet från finansmarknaden, till verksamheter inom 

exempelvis kommuner och landsting. Förhoppningen är att ett tydligt ekonomiskt tänkande inom 

verksamheten, tillsammans med en aktiv ledning, skall ge incitament för att identifiera långsiktiga 

effekter och ekonomiska vinster genom tidiga och väl avvägda insatser.9 

1.2 Problemformulering 
I och med den offentliga sektorns många avregleringar och privatiseringar har relationen mellan den 

offentliga och privata sektorn förändrats. När samhällsutvecklingen och finanspolitiska regleringar 

                                                           
1 Warner, 2013 
2 Social Finance Limited, 2014 
3 Gustafsson-Wright, Gardiner, & Putcha, 2015 
4 Ibid 
5 Samlingsnamnet för dessa typer av investeringar är impact investments.   
6 Barby, o.a., 2014 
7 Sternlicht, Matthews, Bour, Mudaliar, & Schiff, 2015 
8 Norrköping, 2016 
9 Mötesplats social innovation, 2016 
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har inneburit hårdare fiskala krav på den offentliga sektorn, har behovet av olika typer av finansiella 

lösningar ökat.10 Icke konventionella lösningar där privatkapital används till sociala investeringar har 

ökat dramatiskt11 och det i sin tur har medfört mer invecklade relationer mellan privat och offentlig 

sektor12.  

I och med den nya situationen är det därför av stor vikt att avtal mellan privata och offentliga 

aktörer granskas så att inte dolda risker och oönskade effekter drabbar enskild part eller 

allmänheten. Speciellt viktigt är det att tidigt granska nya typer av kontrakt och finansiella produkter 

som ännu inte har utvärderats fullt ut. Ett sådant avtal utgör det utfallskontrakt som upprättats 

mellan en privat aktör och Norrköpings kommun. Utfallskontraktet, som är en form av socialt 

investeringsinstrument med privat kapital, är unikt i sitt slag eftersom det är det första i Sverige. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för förutsättningarna för utfallskontraktet i Norrköping, samt 

vilka eventuella målkonflikter som kan föreligga mellan parterna. Analysen skall behandla parternas 

inbördes ställning och hur parternas intressen tillvaratas och regleras i kontraktet. Slutligen ämnar 

uppsatsen att utvärdera huruvida utfallskontraktet är ett effektivt instrument för att genomföra 

sociala investeringar. Utifrån syftet formulerade vi följande forskningsfrågor som uppsatsen skall 

besvara. 

 Hur ser förutsättningarna ut för det sociala utfallskontraktet i Norrköping? 

 Hur regleras parternas intressen i utformningen av utfallskontraktet och hur regleras 

beteenden utifrån principal agent-teori? 

 Hur och på vilket sätt är utfallskontraktet utformat utifrån transaktionskostnads-teorin? 

1.4 Tillvägagångssätt 
Tidigare studier och forskning om SIB har bland annat handlat om att beskriva och analysera projekt i 

USA och Storbritannien13, till exempel hur en SIB fungerar i en amerikansk kontext14. Tidigare 

forskning av de svenska förhållandena är mycket begränsad. Det finns en studie som handlar om att 

översätta investeringsformen SIB till svensk institutionell kontext15.  

Vårt bidrag är att analysera och utvärdera utfallskontraktet genom att genomföra en deskriptiv 

kvalitativ fallstudie av utfallskontraktet mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB 

(LSV). Studien ämnar beskriva och utreda utfallskontraktets förutsättningar och funktion. 

Uppsatsens primärdata kommer att i huvudsak utgöras av utfallskontraktet, kontraktets första två 

bilagor som beskriver insatsen och metod för beräkning av utfall. Utöver kontraktet genomförs 

kompletterande semistrukturella djupintervjuer med inblandade aktörer. Överenskommelsen 

mellan parterna, i form av kontraktet, kommer sedan att granskas utifrån principal agent-teorin och 

transaktionskostnads-teorin. Uppsatsen kommer att undersöka och analysera vilken typ av kontrakt 

som upprättats och vilken styrningsstruktur som omgärdar avtalet. Vidare kommer vi kartlägga och 

analysera parternas inbördes ställning och hur kontraktet reglerar detta.  

                                                           
10 OECD, 2015 
11 Sternlicht, Matthews, Bour, Mudaliar, & Schiff, 2015 
12 de Palma, Leruth, & Prunier, 2009 
13 Warner, 2013 
14 Barajas, o.a., 2014 
15 Follin & Tardell, 2015 
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Kapitel 2 – Bakgrund 
I kapitel två beskrivs bakgrunden och utvecklingen av situationer där privat kapital används till 

sociala investeringar, så kallad impact investments. Därefter redogörs det för SIB:s internationellt 

och i Sverige, med fokus på sociala utfallskontrakt, som vi presenterar mer ingående. 

2.1 Impact Investments 

Det pågår försök från organisationer, som bland annat The Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), att skapa sammanhängande definitioner och standarder för impact 

investments. Detta för att skapa mått för utvärdering, så kallad benchmarking, av bland annat fonder 

och andra investerare som använder sig av impact investments som investeringsform16. 

Impact investments är en form av investeringar i insatser som förväntas leda till mänskliga och 

ekonomiska vinster i samhället. Den ekonomiska vinsten ligger i att kostnaden för insatsen är lägre 

än summan av de kostnadsbesparingar och intäktsökningar som insatsen ger upphov till. Insatser 

inom sociala investeringar skiljer sig från traditionella privat-offentliga samarbeten. Insatserna skall 

vara avgränsade i tid och omfattning samt följas upp med hänsyn till ekonomiska och mänskliga 

resultat. Insatserna skall även präglas av långsiktighet med avseende på effekterna och på kort sikt 

skall insatskostnaderna beaktas, på så sätt att de skall vara väldefinierade.17 

Impact investments är det bredare begreppet för investeringar som riktar sig till företag, 

organisationer eller offentlig sektor. Investeringsformens ursprung kan sägas ha en avlägsen 

koppling till filantropi, vars syfte är att minska negativa sociala förhållanden. Investeringstypen kan 

grovt delas in i två grupper: sociala eller miljöinvesteringar. Det kan dock förekomma att effekterna 

från en och samma insats kan vara av både social och miljömässig karaktär. Investeringar kan göras i 

både industri- och utvecklingsländer och med olika krav på avkastningsnivåer. Aktörer som ägnar sig 

åt investeringar inom genren kan exempelvis vara pensionsfonder, privata investerare, 

försäkringsbolag eller stiftelser. Marknaden för impact investments är tänkt att tillföra kapital till 

projekt som riktar sig till områden med sociala eller miljöutmaningar. Det kan röra sig om allt ifrån 

hållbart jordbruk, mikrokrediter, miljövänlig och energisnål teknologi samt välfärdstjänster såsom 

sjukvård, utbildning och boende.18 

Som tidigare nämnts är marknaden för impact investments mycket begränsad och utgörs av ungefär 

en handfull finansiärer och intermediärer. Där den tillgängliga privata kapitalmängden på marknaden 

ligger mellan 75 till 100 miljoner kronor.19 

2.2 Social Impact Bonds och sociala utfallskontrakt 

SIB är ett finansiellt instrument som är utvecklat för sociala investeringar och är en gren inom impact 

investments. Namnet SIB är ett samlingsnamn för sociala utfallsobligationer och sociala 

utfallskontrakt. SIB utvecklades först år 2010 i Storbritannien och har sedan dess spridits till andra 

industriländer, såsom USA, Australien och Sverige. Grundprincipen är att sociala projekt finansieras 

genom en extern investerare som får utfallsbaserad avkastning. På så sätt behöver inte 

utfallsansvarig, ofta offentlig verksamhet, betala för projektet utan kan därmed minska den 

ekonomiska risken och betalar endast beroende på utfallet. En SIB skapas genom att ett kontrakt 

                                                           
16 Sternlicht, Matthews, Bour, Mudaliar, & Schiff, 2015 
17 OECD, 2015 
18 The Global Impact Investing Network, 2016 
19 Storm Dyrssen, 2016 
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upprättas mellan de ingående parterna: utfallsansvarig och finansiär. Målet med en SIB är att, 

genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer, generera ekonomiska såväl som sociala 

och/eller miljömässiga vinster för samhället. En viktig karaktäristisk egenskap hos en SIB är att 

insatsens och kontraktets tidsspann är begränsat.20 Kontraktslängden, som är tiden för insatsen 

tillsammans med en utvärderingsperiod, varierar och ligger mellan 20 och 120 månader21.  

Ett socialt utfallskontrakt är en form av SIB där inblandade parter kommer överens om hur en social 

insats skall finansieras och vilka resultat som förväntas. Kontraktet utgörs av flera delar och kan 

innehålla fler parter än finansiär och utfallsansvarig. Kontraktet reglerar exempelvis avkastning och 

eventuell garanterad återföring av investerat kapital, vilka målsättningskrav som skall gälla, hur 

beslut skall göras och under vilka former ett avtal anses vara brutet. Ett utfallskontrakt består av 

följande aktörer: 

Utfallsansvarig är oftast, i svenskt sammanhang, en organisation inom offentlig sektor exempelvis 

kommun eller landsting. Utfallsansvarig, som namnet antyder, är ansvarig för utfallet hos 

målgruppen som den sociala insatsen riktar sig mot. Utfallsansvarig är tillsammans med finansiär 

huvudpart i avtalet och förhandlar om vilken avkastning som skall gälla och eventuell 

garantiersättning. Utfallsansvarig är oftast den som identifierar det problemområde inom sin 

verksamhet som är i behov av någon form av insats. Innan utfallsansvarig kan utfärda en SIB krävs 

dock att metoden som skall användas vid insatsen är vetenskapligt testad och är evidensbaserad 

med ett positivt utfall.22 

Finansiär är den part som tillhandahåller medel för att genomföra insatsen. Finansiären kan vara en 

organisation, bank, fond, privat investerare men är vanligen ett privat företag. Finansiären 

tillgängliggör pengar enligt avtalade rutiner och erhåller avkastning baserat på utfallet och avtalad 

räntenivå.23  

Utförare ansvarar för genomförandet av projektet. Utföraren använder finansiärens pengar till att 

genomföra insatsen och ser till att pengarna allokeras enligt avtalet. Utförare kan både vara offentlig 

eller privat part, i svensk mening har utfallsansvarig och utförare varit en och samma organisation.24 

Målgruppen är den grupp eller de individer som direkt påverkas av den sociala insatsen. Det kan 

exempelvis vara utsatta barn och ungdomar eller individer med funktionsnedsättningar. Den sociala 

insatsen ämnar genera positivt utfall för målgruppen.25 

Intermediär är en oberoende part i avtalet som agerar processdrivare och medlare mellan de 

ingående aktörerna. Intermediär möjliggör objektivitet och ser till att inte endera parten får för stort 

inflytande och makt i projektet. Intermediär ansvarar för verkställande av oberoende utvärdering, 

beräkning av utfall och återbetalning när insatserna för SIB är genomförda.26 

                                                           
20 The Global Impact Investing Network, 2016 
21 Gustafsson-Wright, Gardiner, & Putcha, 2015 
22 Uppdrag psykisk hälsa 1, 2016 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Figur 1 - Egen bearbetning, källa: Uppdrag psykisk hälsa 2, 2016, s. 4 

 

Till den överskådliga processen, från investering till eventuella ekonomiska och mänskliga vinster, 

som återges i figur 1 kan schemat för ett socialt utfallskontrakt förklaras mer utförligt enligt följande 

steg: (1) Utfallsansvarig identifierar ett problem och en målgrupp för vilken en insats kan skapa 

ekonomiska och mänskliga vinster. (2) Avtal mellan utfallsansvarig och finansiär upprättas. (3) 

Finansiär investerar och möjliggör insats. (4) Utförare använder investerat kapital till fördelning och 

utförande av insats för målgruppen. (5) Insats leder till minskade kostnader och ekonomiska vinster 

för utfallsansvarig och mänskliga vinster för målgruppen. (6) Utfallsbaserad återbetalning sker till 

finansiär. (7) Intermediär genomför överblick av insats från upprättande till avslut och ansvarar för 

oberoende utvärdering och beräkning av insatsens utfall.27  

                                                           
27 Uppdrag psykisk hälsa 2, 2016 
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Kapitel 3 – Teori 
I kapitlet beskrivs de teorier och det teoretiska ramverk som kommer ligga till grund för analysen av 

uppsatsen. I första delen presenteras principal agent-teorin som kommer att utgöra den 

beteenderelaterade teorin för analysen av utfallskontraktet och dess parter. I den andra delen 

presenteras transaktionskostnads-teorin som kommer att användas för att beskriva 

kontraktskaraktäristiska egenskaper och faktorer som påverkar en kontraktsprocess. 

3.1 Antaganden  
Teorierna gör antaganden om individers begränsade rationalitet, det vill säga att en individ agerar 

utifrån subjektiva preferenser och föreställningar28. Detta medför, tillsammans med begränsad 

kognitiv kapacitet och asymmetrisk information, att inte all tillgänglig information hanteras i 

beslutsprocessen29. Individer anses även vara nyttomaximerande inom ramen för individens 

tillgängliga medel och riskprofil30. Detta gäller även med avseende på prosocialt beteende.   

Teorierna gör även antaganden om opportunism, som innebär att varje individ först och främst 

agerar utifrån ett egenintresse. Vi antar att individers målsättningar sällan överensstämmer och att 

initierade individer förvränger eller hemlighåller information som skulle kunna vara relevant för 

andra parter.31 

3.2 Principal agent-teorin 
Principal agent-teorins kärna och idé är att överenskommelsen mellan en principal och en agent 

skapar problem, så kallade målkonflikter, som avspeglar förhållandet mellan parterna med avseende 

på tillgänglig information och risksituation. Utifrån antaganden om att informationen är 

asymmetrisk, det vill säga olika för aktörerna och att aktörer drivs av ett starkt egenintresse, kan 

överenskommelser och kontrakt mellan olika parter analyseras. Vidare kan möjliga lösningar 

och/eller incitament implementeras så att kontraktet blir en optimal lösning för inblandade parter.32 

Utfallskontraktet har flera inblandade parter, varav två av dessa kan sägas vara ingående parter. Det 

vill säga de parter som ingår avtalet med tillhörande skyldigheter och rättigheter. Det finns även 

andra inblandade parter i ett utfallskontrakt som tillför ytterligare aspekter vid en analys. Principal 

agent-teorin kommer att tydliggöra parternas ställning och beteenden och på så sätt beskriva 

förutsättningarna så att en utförlig analys möjliggörs.  

Uppsatsen kommer att basera sin beteendeorienterade analys på den grundmodell som Birger Rapp 

och Anders Thorstenson beskriver i sin bok Vem skall ta risken? Den studerade enheten är 

utformning av kontraktet som reglerande modell för ekonomiska ersättningsplaner utifrån ett 

partsperspektiv. En partsrelation kan föreligga mellan två eller flera parter, där agenten agerar på 

principalens uppdrag33. Som vi skall visa i uppsatsen kan en part i en flerpartsrelation i princip 

fungera som både principal och agent men då till skilda parter i uppdragsrelationen. 

                                                           
28 Wilkinson & Klaes, 2012 
29 Rapp & Thorstenson, 1994 
30 Wilkinson & Klaes, 2012 
31 Rapp & Thorstenson, 1994, ss. 12-13 
32 Ibid, ss. 11-18 
33 Ibid, s. 18 



9 
 

3.2.1 Grundläggande förutsättningar  
Vid valet av kontraktsform i en överenskommelse bör parten utgå ifrån vilka förutsättningar som 

råder. I de fall där det finns tillgång till resultatvariabler eller möjlighet att mäta resultatet, kan ett 

resultatorienterat kontrakt vara aktuellt. Det gäller också när det finns flera sätt att utföra uppgiften 

i fråga på och när det är oklart vilket sätt som är bäst. I de fall då det finns ett tydligt sätt att utföra 

en uppgift kan beteendeorienterade kontrakt vara aktuella. Det går även att använda sig av inslag av 

båda formerna i en överenskommelse. Detta passar när det både finns tillgång till resultatvariabler 

och ett tydligt sätt att utföra uppgiften. Skulle motsatsen föreligga, att varken tillgång till 

resultatvariabler eller ett tydligt sätt att utföra uppgiften på så kan socialisering eller klankontroll 

utnyttjas. Socialisering och klankontroll innebär att ingående parter har gemensamma sociala 

egenskaper som de definieras av. Det kan handla om värden, normer och traditioner. 

Kontraktsformen är effektiv när ingen målkonflikt finns mellan agent och principal, istället arbetar 

bägge parter mot samma mål. Beslutet om vilken typ av kontrakt som skall användas är även 

beroende på informationskostnaden för att kontrollera resultaten och beteenden.34 Figur 2 erbjuder 

en överskådlig bild över hur förutsättningar och val av kontrakt hör ihop. 

 

Figur 2 - Källa: Rapp & Thorstenson, 1994, s. 17 

Det finns tre sätt att påverka eller styra beteenden hos en individ eller organisation. 1) Hot eller 

tvång genom exempelvis lagar, förordningar och föreskrifter. 2) Belöning och övertalning genom 

bland annat ekonomisk ersättning eller annan förmån. 3) Upplysning genom information.35 

Beroende på vilket instrument som används i exempelvis en organisation passar antingen ett 

beteende- och/eller resultatorienterat kontrakt bäst, vilket kan visas genom figur 3. Vid användning 

av lag eller föreskrift måste organisationen eller individen förhålla sig till den. Styrs istället 

organisationen av ett bonussystem skapar detta ekonomiska incitament som skall påverka 

resultaten. Om organisationen och dess handlingar styrs av information åstadkommer man 

förändring genom att individer får förståelse för det egna beteendet och vilket resultat det 

innebär.36 

                                                           
34 Rapp & Thorstenson, 1994, s. 18 
35 Ibid, ss. 18-19 
36 Ibid, s. 19 
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Figur 3 - Källa: Rapp & Thorstenson, 1994, s. 19 

3.2.2 Inställning till risk och riskdelning 
Människor, och institutioner, gillar som regel inte osäkerhet när det kommer till potentiella utfall. 

Det är lättare för individer att acceptera situationer och ta beslut när risken går att uppskatta, även 

om risken är stor37.  

Ett utfallskontrakt är ett exempel på en situation där den ekonomiska ersättningen är beroende av 

utfallet, som i sig är oklart. Hur kontraktet utformas, beror till stor del på de ingående parternas 

inställning till osäkerheten och risken som är förknippad med kontraktet. Skillnaden mellan risk och 

osäkerhet beror på om sannolikheten är känd för att en viss händelse skall inträffa, eller om den är 

okänd. När sannolikheten för ett visst utfall är känt, talar man om risk och när den är okänd så 

handlar det om osäkerhet.38 Individer har, utifrån sina riskpreferenser och individens nyttofunktion 

gällande hur individen värderar utfallet, olika sätt att hantera risk vid ekonomiska beslut. Individer 

delas in i tre risktyper och dessa är: riskaverta, riskneutrala eller riskbenägna.  

En riskavert person föredrar ett garanterat, men lägre, utfall (XG) framför ett riskfyllt med högre 

utfall (XR) vilket åskådliggörs i figur 4. En riskavert individ kan sägas önska att betala en riskpremie för 

att undvika risken. För en riskneutral individ sammanfaller förväntat utfall med hur risken värderas 

enligt nyttofunktionen för individen, således önskas ingen riskpremie. En riskbenägen individ vill ha 

en riskpremie för att avstå ifrån att ta risken.  

 

 

                                                           
37 Wilkinson & Klaes, 2012, s. 148 
38 Policonomics, 2016 
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En annan viktig aspekt när det kommer till risk och beteende är förlustaversion. Det har visat sig att 

individer som normalt är riskaverta när det gäller positiva utfall är risksökande när det kommer till 

potentiella förluster. Konsekvenserna av detta gör att preferenserna har blivit omvända, riskaverta 

individer har blivit risksökande när det gäller förluster.39  

När man beaktar dessa resultat inser man att synen på risk kan skilja sig mellan individer och 

institutioner samtidigt som potentiella förluster får individer att agera på ett mer riskfyllt sätt. 

Individer kan även besitta ett prosocialt beteende. Det innebär att individer agerar och engagerar sig 

för samhället av altruistiska skäl eller för personlig vinnings skull, även om det innebär en personlig 

kostnad. Detta har implikationer när det kommer till sociala investeringar och riskbeteenden. En 

monetär förlust kan således kompenseras av en mänsklig och samhällelig vinning.40 Individer kan 

således överskatta händelser med låg sannolikhet och underskatta händelser med hög sannolikhet. 

Detta har implikationer när det kommer till utformningen av avtal och överenskommelser. Parter 

har olika inställning till risk och olika tillgång till information. Detta kan leda till exempelvis 

kontraktuella risker för någon part eller till annan icke-optimal riskdelning. 

En ren riskdelning innebär att två eller flera parter fördelar resultatet av en insats eller ett projekt på 

så sätt att den ekonomiska ersättningen endast beror på riskfaktorer utanför parternas kontroll. 

Risken i denna situation är då exogen och utfallet är då helt oberoende av parternas agerande då 

ingendera av de ingående parterna ensamt kan påverka resultatet. När det kommer till situationen 

med ren riskdelning sammanfaller parternas intressen på så sätt att det inte spelar någon roll vem 

som är principal eller agent. Parternas överenskommelse och uppdrag blir då att verka som 

riskdelande part.41  

3.2.3 Tillgång till information 
En annan avgörande faktor vid överenskommelser är informationsförhållandet mellan principal och 

agent. Olika tillgång till information kan resultera i problem och stora övervakningskostnader och 

kostnader vid upprättandet av kontraktet. Man talar då om kostnader på grund av 

informationsasymmetri. Asymmetrisk information kan råda redan innan ett kontrakt upprättas men 

också under och efter avtalets arbetsprocess. En orsak till att informationsasymmetri råder kan vara 

att en part har en stark koppling till området för uppdraget. Genom att en part exempelvis har lokal 

anknytning till en viss marknad eller produktionsverksamhet och har särskild insyn i vilka möjligheter 

eller begränsningar som råder.42 

Oavsett när och i vilken fas informationsasymmetri råder så kan det skapa problem i förhållandet 

mellan principal och agent och påverka resultatet negativt för endera parten. Utifrån antagandet att 

samtliga parter och aktörer drivs av egenintresse följer slutsatsen att om ingående part har ett 

informationsövertag väljer denne att inte avslöja informationen. Vid val av ersättningsplan är det 

viktigt att tillämpa någon modell för resultatfördelning som är känd av alla parterna.43 

I utfallskontraktet är information viktigt i alla skeenden, det vill säga i inledningsfasen, upprättandet 

av kontraktet och för uppföljning och resultatberäkning. Det kan exempelvis handla om information 

om insatsmetod, tillgång till kapital och olika aktörers inställning till risk. Tillgång till information 

                                                           
39 Wilkinson & Klaes, 2012, s. 175 
40 Ibid 
41 Rapp & Thorstenson, 1994, s. 46 
42 Ibid, s. 22 
43 Ibid, s. 49 
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hänger även ihop med nästa aspekt som skall beskrivas, nämligen negativt urval (adverse selection) 

och signalering.  

3.2.4 Adverse selection och signalering 
Adverse selection innebär att på vissa tjänste- eller varumarknader har säljaren informationsövertag 

gentemot köparen. Det vill säga att säljaren har mer information än köparen gällande kvaliteten på 

en viss vara eller tjänst. Informationsbristen hos köparen uppstår när denne inte kan skilja på 

kvaliteten mellan två eller fler varor av samma sort på en och samma marknad. Osäkerheten 

gällande kvaliteten skulle medföra att köpare inte är villig att betala mer än för en bristfällig produkt. 

Detta medför i sin tur att säljare av högkvalitetsprodukter drar sig ur och att det slutligen bara finns 

varor och tjänster av lägre kvalitet tillgängliga på marknaden.44    

När det kommer till kontrakt och överenskommelser så är tillgången till information lika viktigt som 

vid andra transaktioner. På samma sätt som beskrivits här över, kan skillnader i informationstillgång 

leda till att viktig information inte når principalen i tid till kontraktsskrivningen utan uppmärksammas 

först därefter.45 Agenten kan utnyttja fördelen av informationsasymmetri under kontraktets 

fortlöpande vilket skulle kunna påverka förhållandet direkt mellan principal och agent. Detta kan 

leda till att antalet framtida kontrakt minskar inom ett visst område då principalen fortsättningsvis 

vill undvika de ökande agentkostnader som osäkerhetsproblemet medför.  

Signalering är ett tillvägagångssätt för att motverka adverse selection. Signalering i sammanhanget 

betyder att en aktör, i de flesta fall en säljare, utför en handling eller på annat sätt försöker att 

övertyga potentiella köpare genom att visa värdet eller kvaliteten på sin produkt.46 Utfallskontraktet 

har delar som berör både kapital- och tjänsteavtal och rollen som säljare av en vara eller tjänst 

motsvaras av utfallsansvarig i utfallskontraktet.  

3.2.5 Moral hazard 
Ett problem som kan uppstå i förhållandet mellan principal och agent när kontrakt väl har upprättats 

är att endera parten inte fullföljer sina uppgifter utan istället avviker från kontraktet. Problematiken 

benämns vid moral hazard och i ett socialt utfallskontrakt syftar det till när agenten i praktiken inte 

anstränger sig för att uppnå avtalade arbetsuppgifter eller mål efter att kontraktet är upprättat. 

Anledningen till uppkomst av moral hazard är att det föreligger potentiell egenvinning tillsammans 

med riskbenägenhet och utnyttjandet av att informationsasymmetri råder mellan principalen och 

agenten47. Principalen har inte full kännedom om arbetsinsatsen och/eller kan inte kontrollera 

beteendet hos agenten samt inte överskåda vilka konsekvenser detta innebär48. Genom utnyttjande 

av informationsasymmetri kan agenten minska sina kostnader genom en lägre arbetsbörda men 

ändå erhålla belöning enligt avtal49. 

Ett utfallskontrakt är i princip ett medel för att undgå detta problem. Men i takt med att ett kontrakt 

kompliceras genom exempelvis intrikata förhållanden mellan inblandade parter och aktörer. Kan 

ändå problemet uppstå och potentiellt orsaka skada.   

                                                           
44 Akerlof, 1970 
45 Eisenhardt, 1989 
46 Löfgren, Persson, & Weibull, 2001 
47 Holmström, 1979 
48 Eisenhardt, 1989 
49 Leaver, 2015 
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3.3 Transaktionskostnadsteorin 
Transaktionskostnadsteorin har sitt ursprung i Coase forskning angående hur företag och 

organisationer uppstår och fungerar. I hans forskning bedöms bland annat marknader som 

bristfälliga och karaktäriseras av ofullständighet och asymmetrisk information. Detta kan leda till att 

transaktioner bli både kostsamma och ineffektiva.50 

Den kände ekonomen och nobelpristagaren51 Oliver E. Williamson vidareutvecklade och formulerade 

transaktionskostnadsteorin som förklarar hur och varför kostnader uppstår vid transaktioner. Teorin 

bygger på att företag och organisation utsätts för kostnader när dessa ska strukturera sina 

verksamheter och bygga relationer till andra aktörer baserade på någon form av avtal. Williamson 

har uppfattningen att transaktionskostnader är en mycket viktig del av ekonomisk forskning. Det 

behövs kunskap och förståelse för att kunna identifiera och kategorisera olika transaktioner. 

Styrningsstrukturer52 för hur avtal upprättas behöver beskrivas och analyseras så att det går att 

särskilja och matcha avtal och institutioner på ett effektivt sätt.53 

3.3.1 Transaktionsaspekter  
Investeringens transaktionsspecifika specialiseringsgrad54 är en viktig aspekt vid ett 

investeringsbeslut är hur transaktionsspecifik kostnaden för investeringen är. En mycket specifik 

investering är förknippat med höga finansiella risker då insatserna för investeringen inte kan 

användas till alternativa ändamål. Medan mer standardiserade varor och/eller insatser med lätthet 

kan avyttras till andra köpare. Problem med icke säljbarhet uppstår när det är en part i en 

överenskommelse som får bära alla kostnader som det innebär att en investering inte går att sälja 

vidare. 

Osäkerhet kring en investeringstransaktion är viktigt att studera. Detta på grund av att osäkerheten 

kring en transaktion med en hög grad av specialisering påverkar transaktionen mer än exempelvis en 

standardiserad transaktion. Parterna har på så sätt större incitament att strukturera en organisation 

så att man kan anpassa sig till oförutsedda händelser. Detta blir viktigare i takt med en ökande 

osäkerhet. Osäkerheten i en transaktion är således ett viktigt mått på hur omfattande 

styrningsstrukturen behöver vara.55 

Transaktionsfrekvens refererar till köpaktiviteten på den studerade marknaden. Frekvensen delas in i 

enstaka och återkommande transaktioner.56 

 

 

  

                                                           
50 Coase, 1937 
51 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009.  
52 Med styrningsstrukturer menas governance structure och innebär det institutionella ramverk som 
bestämmer hur en transaktion avlöper, exempelvis marknadsstruktur.  
53 Williamson, 1979, s. 234 
54 Den Engelska definitionen är: Idiosyncratic investment  
55 Williamson, 1979, s. 254 
56 Ibid, s. 247 
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Figur 5 - Källa: Williamson, 1979, s. 247 

Figur 5 utgör en två gånger tre matris som beskriver sex typer av transaktioner som erbjuder 

klassificering av investeringens specialiseringsgrad. Tillsammans med hur ofta investeringen utförs, 

alltså transaktionsfrekvensen, skall sedan matchning ske med en lämplig styrningsstruktur vilket 

illustreras i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Källa: Williamson, 1979, s. 253 

Figur 6 identifierar lämpliga styrningsstrukturer så att man kan matcha transaktionstyp som 

innehåller investeringens specialiseringsgrad och transaktionsfrekvens med utgångspunkt i figur 5.  
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3.3.2 Kontraktuella koncept och styrningsmodeller 
Williamsons transaktionskostnadsteori har sin utgångspunkt i tre kontraktuella koncept och 

klassificeringar som i sig är lånade från en forskare vid namn Ian Macneil57. 

Klassiska kontrakt har funktionen att förstärka tydligheten i transaktionens temporala kontext. 

Nämligen genom att betona att transaktionen realiseras i närvarande stund. Vilka parterna är i ett 

sådant avtal är i princip oviktigt, då transaktionen kan liknas en ideal marknadstransaktion, det vill 

säga ett standardköp. Avtalet har begränsade detaljer gällande överenskommelsens beskaffenhet, 

avtalets villkor styrs istället genom mer formella regler som exempelvis lag. Konsekvenser i fall då 

någon part inte lever upp till avtalet är förutsägbara och väldefinierade och deltagande av en 

oberoende tredje part avråds.58 

Vid ospecifika och enklare former av transaktioner är marknadsmodellen den huvudsakliga 

styrningsstrukturen. Marknader är effektiva om det handlar om standardtransaktioner där köpare 

och säljare enskilt kan avgöra om de skall ingå i en transaktion med en part eller vända sig någon 

annanstans. Marknaden utgör i detta fall en säkerhet i att parterna inte agerar opportunistiskt, då 

endera parten enkelt kan byta samarbetspartner.59  

Neoklassiska kontrakt är nästa koncept. Det är långt ifrån alla transaktioner som passar in i ett 

klassiskt kontrakt. Det kan exempelvis handla om långsiktiga kontrakt där tidpunkten då kontraktet 

skall anses avslutat är svårt att avgöra. Eller kontrakt där verkställandet av överenskommelsen är 

förknippat med stor osäkerhet. Kort sagt kan det uppstå en mängd problem under ett kontrakts 

livslängd, när inte alla eventualiteter kan förutses och regleras från början. Även hur anpassningen 

skall göras kan vara svårt att avgöra, då omständigheterna kanske visar sig efter en längre 

tidsperiod.60 

I dessa kontraktuella fall riskerar det klassiska kontraktet att fallera och lämnar egentligen bara tre 

alternativ. Det första alternativet vore att helt avstå från att genomföra besvärliga transaktioner. Det 

andra alternativet vore att integrera transaktionerna i den interna organisationen, där anpassningar 

och beslut kan ske internt med hjälp av kontrollsystem och hierarkiska styrda incitament. Det tredje 

alternativet är att etablera ett mer utvecklat sammarbetssammanhang, som bevarar transaktioner 

genom ökat besluts- och styrningsorganisation.61 

Det är denna sista form av kontraktuellt samarbete som utgör neoklassiska kontrakt. Två 

karaktäristiska drag hos långsiktiga och osäkra kontrakt är: att det finns luckor i kontraktets 

formuleringar och att det finns en rad olika möjligheter för parter att skapa flexibla lösningar istället 

för omfattande och rigorösa kontrakt. Ett exempel på flexibel lösning är att använda sig av en tredje 

part istället för rättsprocesser vid dispyter eller oenigheter.62 

Trepartsstruktur, exempelvis med en intermediär, är användbar när det handlar om enstaka 

transaktioner med mellan eller hög specialiseringsgrad. Parterna i en sådan transaktion har starka 

incitament att fullfölja kontraktet. Marknadsstyrning är i detta fall inte tillräckligt då kostnaden för 

                                                           
57 Williamson, 1979, s. 236 
58 Ibid, ss. 236-237 
59 Ibid, s. 249 
60 Ibid, s. 237 
61 Ibid, s. 237 
62 Ibid, ss. 237-238 



16 
 

att upprätta transaktionen och dess styrningsmodell inte enkelt kan återfås då det rör sig om 

enstaka transaktioner.63 

Relationskontrakt uppstår när mycket täta samarbeten vidareutvecklas från det klassiska och 

neoklassiska kontraktet. Det finns oftast inte längre någon distinkthet i avtalen mellan parterna och 

det ursprungsavtal som upprättats har utvecklats till något annat. Överenskommelsen har blivit mer 

transaktionsspecifik med en pågående administrativ process. Relationen kännetecknas av en mängd 

gemensamma normer och beteenden kring transaktionen i fråga.64 

Vid val av besluts- och styrningsstrukturer för transaktioner bör kontraktskonceptet betraktas. Det 

kan vara vettigt att en komplex organisation används för en komplex transaktion och en enkel 

organisation vid en enkel transaktion. Om situationen vore omvänd, så skulle det innebära onödiga 

kostnader om en omfattande organisation användes vid enkla transaktioner. Eller om en enkel 

organisation användes vid en komplex transaktion, så bjuder man in eventuellt opportunistiskt 

beteende.65 

När det gäller transaktioner som förekommer ofta och har hög grad av specialisering, så tillåter 

dessa transaktioner en högre kostnad för styrningsmodellen. Det finns i huvudsak två typer av 

transaktionsspecifika styrningsstrukturer: Bilaterala strukturer där parternas autonomi bibehålls 

eller integrerade styrningsstrukturer där transaktionerna förflyttas till en intern organisation en så 

kallad vertikal integration. 

  

                                                           
63 Williamson, 1979, s. 249 
64 Ibid, s. 238 
65 Ibid, s. 239 
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3.4 Analysmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Syftet med analysmodellen är att illustrera hur den teoretiska referensramen används för att dela in 

insamlad data, med hänsyn till förloppet och kontraktsprocessen. Uppdelningen görs i tre delar 

utifrån vilket skede som råder och vilket den studerade enheten är. Detta för att underlätta för 

läsaren att förstå logiken i upplägget och presentationen av uppsatsens empiriska delar. 

I inledningsfasen behandlas förutsättningarna för insatsen och processen för utfallskontraktet. 

Grundläggande förutsättningar på marknaden för impact investments och vilka målkonflikter och 

risker som eventuellt kan råda presenteras och analyseras. Därefter behandlas den sociala insatsen 

och dess förutsättningar mer ingående för att förklara insatsens specialiseringsgrad och osäkerhet 

kring utfall. I sista delen beskrivs involverade parter, aktörer och kontraktet mer ingående. Avtalets 

kontraktuella koncept analyseras genom att undersöka hur villkoren reglerar parternas beteenden.  

Modellens vänstra sida behandlar aktörerna och kontraktet utifrån principal agent-teorins 

beteenderelaterade faktorer och kontext. Parternas inbördes ställning definieras med avseende på 

kontraktets olika rollkonstellationer och hur detta regleras i kontraktet. Den högra sidan behandlar 

kontraktets transaktionskostnader utifrån kriterier som insatsens specialiseringsgrad, osäkerhet och 

transaktionsfrekvens. Vissa delar av teorierna överlappar varandra men vi anser att de tillför lika 

mycket till förståelsen av utfallskontraktet som finansieringsinstrument. Även vissa delar av analysen 

återkommer i flera avsnitt då det finns begrepp som berör flera delar av kontraktsprocessen.   
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Figur 7 – Egen illustration över uppsatsens analysmodell baserad på det teoretiska ramverket. 
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Kapitel 4 – Metod 
Uppsatsens metodkapitel är uppdelat i tre avsnitt, där det första anger de antaganden som 

uppsatsen utgår ifrån. Därefter beskriver vi insamlandet av information. Det nästkommande 

avsnittet beskriver utförandet och uppbyggnaden av analysmetoden. I det sista avsnittet diskuterar 

vi kring brister och fördelar hos de valda metoderna och källorna. 

4.1 Datainsamling och empiri 
För att kunna svara på uppsatsens frågeställning har vi behövt inhämta information om de ingående 

parterna och deras målsättningar. Uppsatsen har i huvudsak baserats på det utfallskontrakt som 

ingåtts mellan Norrköpings kommun och LSV. Till kontraktet har kompletterande data insamlats 

genom semistrukturella djupintervjuer. Uppsatsen kommer således att huvudsakligen använda sig av 

primärdata från det upprättade kontraktet och genom semistrukturella djupintervjuer med 

kontraktets parter och andra berörda aktörer. Sekundärdata har i huvudsak använts som 

inläsningsmaterial i ämnet. 

4.2 Analysmetod 
Uppsatsens metod utgörs av en kvalitativ deskriptiv fallstudie av utfallskontraktet mellan 

Norrköpings kommun och LSV. Modellen (figur 7) som presenterades i teorikapitlet ligger till grund 

för analysen av utfallskontraktet genom att intervjuer och kontraktet i sig studeras och presenteras 

utifrån modellens indelning och faktorer. Modellen bygger på principal agent-teori och 

transaktionskostnads-teori på grund av att dessa teorier tillsammans behandlar både aktörers 

beteende och insatsens tranaktionsaspekter. 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturella djupintervjuer, där respondenterna har blivit 

tilldelade frågorna i förhand för att kunna förbereda sig och välja mellan att besvara skriftligt per e-

post eller genomföra telefonintervju. Syftets forskningsfrågor har omformulerats till ett antal 

fördjupande och öppna intervjufrågor. Detta för att inte begränsa respondentens svar och tillåta 

friare följdfrågor. Frågorna som ställts skall svara på uppsatsens syfte genom att de berör bland 

annat följande områden: förutsättningar för sociala investeringar, varför kontraktet ingåtts, vilka 

målsättningarna har varit för respektive respondent, bakgrund och tidigare erfarenheteter av 

utfallskontrakt i allmänhet. Vidare sökte vi svar på frågor som: hur kontraktsprocessen sett ut och 

vilka de inblandade aktörerna har varit, hur arbetet kring insatsen har sett ut och hur har detta 

påverkat kontraktet. För fullständiga frågor se bilagor ett till tre. Intervjusvaren har sedan 

strukturerats och analyserats utifrån uppsatsens teoretiska ramverk (figur 7). Strategin har inneburit 

att parterna i kontraktet har fått utgå ifrån samma eller mycket lika frågor men samtidigt haft 

möjlighet att utveckla sitt resonemang fritt. På så sätt har respondenternas olika perspektiv 

framkommit. 

Valet av respondenter har delvis gjorts efter kontakt med Malin Bengtsson, ekonom på Ekonomi- 

och styrningskontoret Norrköpings kommun. Bengtsson är mentor till uppsatsskrivare och arbetar 

med det sociala utfallskontraktet, i kontakten gavs tips om vilka respondenter som skulle vara 

givande för uppsatsen. Följande respondenter med respektive befattning och tillhörighet 

kontaktades och genomfördes intervju med. 

 Henrik Storm Dyrssen – VD, LSV. 

 Claes-Göran Magnell – ekonomidirektör, Norrköpings kommun. 

 Tomas Bokström – projektledare för sociala investeringar och tidiga insatser, SKL Uppdrag 

psykisk hälsa. 
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Det har varit viktigt för oss att tillfrågade respondenter har varit ingående parter (Norrköpings 

kommun) och (LSV), samt intermediär (SKL Uppdrag psykisk hälsa). Då utförare inte rekryterats och 

individer ur målgruppen inte valts till insatsen kan dessa inte väljas till respondenter. Efter e-

postutskick med frågorna genomfördes telefonintervjuer med Storm Dyrssen och Bokström. Magnell 

valde att besvara frågorna per e-post. 

Till uppsatsen har vi också erhållit information genom samtal med Helena Orrevad som är 

handläggare för första linjen samt tidiga insatser vid SKL Uppdrag psykisk hälsa. Anledningen till att 

Orrevad inte ingår bland övriga respondenter beror på att inget underlag med intervjufrågor 

skickades, istället upprättades kontakt med avseende att Bokström inom samma organisation var 

upptagen. Samtalet gav uppsatsen främst orientering i SKL:s arbete och hänvisning till specifika 

frågor rörande utfallskontraktet hänvisades till Bokström. I rollen som mentor har Malin Bengtsson 

dessutom varit hjälpsam i inledningsskedet av uppsatsen, då hon var den person som introducerade 

oss för ämnet SIB allmänt och det sociala utfallskontraktet i Norrköping specifikt. Vi har haft 

kontinuerlig kontakt vilken mestadels bestått av hjälp och tips för att gå vidare i arbetsprocessen och 

därmed kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

4.3 Metod- och källkritik  
Fallstudier som metod är delvis kritiserad. Vissa anser att metoden kan innebära mindre precision, 

objektivitet och stringens.66 Detta undviker vi genom att låta forskningsfrågorna styra 

uppsatsarbetet och att tydligt redovisa vilken information som erhållits och i vilket sammanhang. 

Uppsatsens frågor och syfte analyseras och beskrivs konsekvent genom att vi använder ett teoretiskt 

ramverk som i sig redovisas ingående. Tillgången till det faktiska kontraktet ger uppsatsen mer styrka 

genom att kontraktet kan stå fritt från enskilda respondenter och parter. Enfallsstudier kan kritiseras 

för att ge bristande generaliserbarhet67. Vi har gjort bedömningen att fallet är unikt, och således ett 

intressant objekt att studera. Vi utgår ifrån förutsättningar för kontraktet i Norrköping som vi 

analyserar med djup och detaljbeskrivning. Det som gör fallstudien av utfallskontraktet så intressant 

är just den detaljrikedom som en mer generaliserande statistisk metod inte kan erbjuda68. För att 

öka den generella förståelsen för företeelsen så har vi studerat fallet i ljuset av två etablerade 

teorier.  

Underlaget till uppsatsen består dessutom av flera parter och därmed uppstår inte partiskhet i 

någon större utsträckning. Följande åtgärder har gjorts för att begränsa risken att intervjuer ger 

felaktig data genom att personerna svarar oärligt, missvisande eller oriktigt på grund av 

intervjuareffekter: respondenter har intervjuats separat, erbjudits anonymitet och frågorna har varit 

öppna. Sedan har en faktagranskning genomförts där data jämförts med kontraktet eller annan 

lämplig källa. Respondenterna anses ha stor kunskap genom det faktum att samtliga respondenter 

medverkar i kontraktet och är sin organisations huvudrepresentant. Kritik kan riktas till kontakten 

med Malin Bengtsson som har bidragit med hänvisningar till respondenter. Som uppsatsskrivare har 

vi varit medvetna om risken för påverkan och minimerat den genom att använda oss av ett noggrant 

utformat frågebatteri till samtliga respondenter. Vi har använt samma analysmodell för materialet 

och hela tiden öppet redovisat vilka resultat som vi har erhållit. Genom intervjuerna har vi kunnat få 

inblick i respektive parts förhållningsätt, vilket inte regleras och kan observeras i kontraktet. Detta 

har varit nödvändigt för möjligheten att besvara uppsatsens syfte och stärker användningen av 

metoden.  

                                                           
66 Yin, 2006 
67 Ibid 
68 George & Bennett, 2005 
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Kapitel 5 – Analys av utfallskontraktet  
Detta kapitel kommer utgöra den empiriska delen av uppsatsen där utfallskontraktet beskrivs och 

analyseras utifrån den teoretiska analysmodell som presenterades i teorikapitlet. I inledningsfasen 

kommer förutsättningarna för utfallskontraktet att presenteras. Sedan kommer en mer detaljerad 

beskrivning och analys av insatsen att presenteras. Kontraktet med dess aktörer kommer sedan att 

beskrivas tillsammans med kontraktets övriga delar. 

5.1 Inledningsfasen och förutsättningar 

Impact investments-marknaden i Sverige är i dagsläget ny och består endast av ett fåtal aktörer.  

Aktörerna kommer ifrån både offentlig och privat verksamhet över hela landet.  Utbudssidan, det vill 

säga finansiärerna, består i sin tur av banker, försäkringsbolag, fonder och enskilda individer medan 

efterfrågesidan i stort sett utgörs av kommuner och landsting. Investeringar med SIB-liknande 

upplägg har hittills varit begränsade. För att större kapitalinstitutioner skall vara villiga att satsa på 

sociala insatser måste investeringsstorleken öka markant för att täcka transaktionskostnader och 

overheadkostnader.69  

I utgångsläget hade vi uppfattningen att det var svårt för kommuner och annan offentlig verksamhet 

att få till gång till privat kapital utanför den traditionella kapitalmarknaden som exempelvis lån, 

statsobligationer och kommunala obligationer. Men som vi kommer att visa, så är det främst 

utbudssidan som varit drivande i utvecklingen av investeringsformen. Trots att banker och 

försäkringsbolag har både intresse och kapital till impact investments, finns det inte tillräckligt stora 

projekt eller projekt överhuvudtaget att investera i.  

”Det första steget är ju faktiskt att göra en verksamhetsanalys, med det kommer 

man långt.”70 

Vissa kommuner har inte heller intresse av extern finansiering genom så kallad impact investments. 

En av orsakerna till att utvecklingen av sociala investeringar inte kommit så långt inom vissa 

kommuner kan vara att de är relativt välmående ekonomiskt. Kort sagt har dessa kommuner inte 

hamnat i en ekonomisk kris och därför inte blivit tvingade till förändringsarbete. I andra fall har 

verksamheter inom kommunen ringa samarbete och har inte prioriterat att analysera sina 

verksamheter, och har då inte en helt korrekt bild över vad som är problemet. Det finns inte heller 

någon större samordning mellan kommuner för att utbyta erfarenheter och på annat sätt organisera 

sociala investeringar.71  

”Det har visat sig att kommuner inte alltid fullföljer sitt ansvar för uppföljning av 

insatser i egen regi på bästa sätt.”72 

Andra kommuner har kommit längre, som exempelvis Norrköpings kommun, som bland annat har 

startat en social investeringsfond och driver därigenom flera sociala investeringsprojekt. Det nya 

arbetssättet har gett insikter om svårigheterna att på egen hand utveckla social innovation.73 Det har 

medfört att kommunen börjat eftersöka aktörer som kan tillföra det. Resultatet är det första sociala 

                                                           
69 Bokström, 2016 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
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utfallskontraktet i Sverige. Kommunen var främst intresserade av kontraktet som en ny form för 

verksamhetsutveckling och sociala investeringar, och samtidigt inte behöva bära hela insatsrisken.74 

Sammantaget tyder detta på, anser vi, att marknaden för impact investments i Sverige begränsas av 

att det saknas efterfrågan på grund av bristande information. Kommuner präglas av avskilda 

organisationer som kommunicerar dåligt. Tillsammans med att ingen övergripande analys av 

kommunala verksamheter genomförs, innebär detta att eventuella områden för insatser inte 

identifieras och helt enkelt inte blir av.  

På utbudssidan ser vi att det finns intresse, dock något avvaktande på grund av 

investeringsstorleken, som är för liten. För Norrköpingskontraktet har finansiärens syfte till stor del 

varit att skapa större efterfrågan på impact investments. Tanken är att efterfrågan skall ökas genom 

att visa att investeringsmetoden fungerar även i svensk kontext. Finansiären tror att impact 

investments kan ge värde för bägge parter både ekonomiskt såväl som genom sociala och/eller 

mänskliga vinster. Om insatsen i Norrköping skulle resultera i ett positivt utfall, skulle insatsen kunna 

skalas upp till ett större projekt med mycket större målgrupp som innebär större ekonomiska och 

sociala vinster.75 

Vår tolkning är att en stor utmaning för impact investment har visat sig vara att få utbud och 

efterfrågan att mötas, då det finns en viss matchningsbrist. När det kommer till 

Norrköpingskontraktet tog processen för upprättandet av utfallskontraktet lång tid och var 

kostnadskrävande. Det hela började med att LSV kontaktade SKL, som sedan tidigare har arbetat 

med sociala insatser i landets kommuner. SKL har också sedan tidigare ett samarbete med 

konsultbyrån Health Navigator AB som bedriver strategisk rådgivning inom hälso- och sjukvård samt 

inom omsorgsområdet. SKL och Health Navigator har tillsammans undersökt förutsättningarna för 

impact investments i kommuner och landsting runt om i Sverige.76  

SKL var den aktör som introducerade parterna för varandra, det vill säga Norrköpings kommun och 

LSV77. Efter kontakten med SKL tog det ungefär 18 månader innan kontraktet upprättades. Av de 18 

månaderna bestod sex månader av förhandlingar och avsiktsförklaringar mellan parterna. De följdes 

av ytterligare sex månader av aktiv projektering, identifiering och undersökning av målgrupp, metod- 

och processutveckling för att avgöra om insatsen kunde genomföras. De sista sex månaderna bestod 

av ytterligare förhandlingar för att färdigställa och slutligen upprätta kontraktet.78 Innan parterna 

accepterade det slutgiltiga kontraktet utarbetades uppskattningsvis åtta kontraktsutkast79. Det är 

inte helt klart vad de initiala kostnaderna har varit för att förbereda och upprätta kontraktet. Men 

enbart SKL har betalat omkring 500 000 kronor i konsultkostnader för bland annat projektering och 

förstudie. Tillsammans med finansiärens kostnader, kan det totalt sett röra sig om upp till 2,5 

miljoner kronor enbart i initiala kostnader.80  

Under kontraktsprocessen har det framkommit att parterna har olika syn på exempelvis risk och 

riskdelning. Norrköpings kommun hade inte i utgångsläget något intresse av att ta någon finansiell 

risk och att avkastningen skulle vara begränsad. Kommunen accepterade dock en del av risken om 

                                                           
74 Magnell, 2016 
75 Storm Dyrssen, 2016 
76 Orrevad, 2016 
77 Bokström, 2016 
78 Storm Dyrssen, 2016 
79 Magnell, 2016 
80 Bokström, 2016 
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det innebar en balans mellan risk och avkastning och att villkoren i övrigt stämmer överens med den 

politik kommunen bedriver.81 För finansiären har avkastning inte varit det väsentliga med kontraktet, 

fokus har istället varit på att utreda om insatsen är replikerbar och ekonomiskt hållbar. 

Förhoppningen är att insatsen skall betala för sig själv i form av återbetalningar baserat på minskade 

kostnader.82 Skulle projektet däremot bli ekonomiskt olönsamt och därmed går med förlust, ser 

finansiären det ändå som en vinst i att människor förhoppningsvis har fått det bättre83.  

Här gör vi analysen att kommunen är riskavert då den egentligen inte vill utsättas för någon risk men 

accepterar dock en kompromiss. Medan finansiären uppvisar större benägenhet för risktagande, 

dock inte risksökande beteende, genom att parten önskat riskdelningen i kontraktet. Detta skulle 

kunna medföra målkonflikter som bör regleras i avtalet mellan parterna. Detta kommer vi ta upp 

senare i analysen. 

Andra eventuella målkonflikter som kan uppstå ur relationen mellan offentlig sektor och privat 

sektor är att privata affärshemligheter riskerar att avslöjas genom att handlingar blir offentliga 

genom offentlighets- och sekretesslagstiftning. Ett annat exempel skulle kunna vara att politiskt 

motiverade insatser prioriteras på bekostnad av andra insatser med potentiellt större vinster både 

ekonomiskt och mänskligt. Vid investeringar vill finansiären ofta ha insyn och kontroll över 

verksamheten i fråga, men i insatser av social karaktär kan detta i stort sett vara omöjligt på grund 

av exempelvis myndighetssekretess. En privat finansiär skulle kunna tänkas enbart vara intresserad 

av att välja insatser som hade stor ekonomisk potential på bekostnad av mänskliga och sociala 

vinster. Så var fallet med en social investering i USA med resultatet att utfallsansvarig drog sig ur 

projektet84.  

Här drar vi slutsatsen att det är närheten och graden av delaktighet mellan finansiär och 

utfallsansvarig i insatsen som ökar risken för målkonflikter. Ett sätt att öka distansen mellan parterna 

och på så sätt minska målkonflikten mellan finansiär och utfallsansvarig, är att utveckla bättre 

finansiella instrument som exempelvis fonder. Då är inte finansiären direkt involverad i insatserna 

och de individuella insatsriskerna kan diversifieras. Nackdelen med ett sådant upplägg är att 

investeringen och den sociala insatsen mister de olika perspektiven och incitament som flera parter 

innebär.  

Osäkerheten runt insatsen är mycket stor då den är beroende av många variabler och ingen av 

parterna vet vad slutresultatet kommer landa i. På grund av målgruppens utsatthet och insatsens 

känsliga karaktär blev det tydligt att Norrköpings kommun behövde stå för huvudparten av insatsen. 

Detta innebar i sin tur att tillgången till information om insatsen skulle vara kraftigt asymmetrisk 

mellan parterna.85  

Insatsen innehåller flera typer av risker så som finansiell- och politisk risk. Den finansiella risken 

kommer av bland annat den operativa risken som påverkas av allt från individer ur målgrupp till 

aktörer och utförares kompetenser och beteenden. Även marknadsrisk kan påverka finansieringen 

och projektet. Den politiska risken utgörs av att projektet av en eller annan orsak kan avslutas då det 

är politiska beslut som ligger till grund för kontraktet.86  

                                                           
81 Bokström, 2016 
82 Storm Dyrssen, 2016 
83 Cederblad, 2016, Storm Dyrssen, 2016 
84 Porter, 2015 
85 Storm Dyrssen, 2016 
86 Ibid 
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När vi sammanfattar analysen gällande förutsättningarna för utfallskontraktet i Norrköping, kan vi se 

att marknaden för sociala investeringar i dagsläget inte har välutvecklade utfallsbaserade finansiella 

instrument. Detta på grund av, bland annat, att de insatser som är identifierade i dagsläget är ganska 

små kapitalmässigt med följden att större kapitalinstitutioner avvaktar med att investera. Vidare 

gäller att osäkerheten i insatserna är stor, vilket medför att parterna kan komma nära varandra 

kontraktsmässigt, som i sin tur ökar risken för målkonflikter. Utifrån detta blir marknadslösning som 

kontraktuellt koncept inte aktuellt. Då återstår neoklassiska- och relationskontrakt där den 

sistnämnda kan uteslutas då dessa bygger på långa och mycket nära samarbeten där avtalen i princip 

inte gör någon distinktion mellan parterna. Förutsättningarna innebär att neoklassiska kontrakt 

passar bäst för den sociala insatsen i Norrköping. I och med att kommunens verksamheter i 

dagsläget i stort sett utgörs av ett relationskontrakts-koncept med integrerat arbetssätt, så utgör 

trepartskontraktet en möjlighet för samarbete med annan part. 

5.2 Den sociala insatsen 

Problemområdet och den sociala insatsen identifierades genom att SKL genomförde en dataanalys 

av kostnader för socialtjänsten i Norrköping. Enbart analysen gav stora insikter i hur kostnader 

uppstår och vad som utgör de grundläggande problemen. En sådan analys hade inte genomförts 

tidigare, men blev aktuell då SKL undersökte förutsättningarna med utfallskontraktet. Resultatet 

blev att Norrköpings kommun önskade fortsätta arbetet med en insats genom ett utfallskontrakt.87 

Målgruppen för insatsen är barn och unga i Norrköpings kommun som fått ett placeringsbeslut om 

placering i hem för vård eller boende (HVB) eller statens institutionsstyrelse (SiS). Dessa institutioner 

bedriver hem med vård och behandling av barn och ungdomar som har en problematisk bakgrund, 

exempelvis med missbruk eller psykosociala problem. Det kan även gälla barn som har problematik i 

familjen och är i behov av ett tryggare boende, eller ungdom som blivit dömd till ungdomsvård.88 Vid 

beslut om placering i ett HVB-hem är det i huvudsak kommunen som står för kostnaden89 vilket även 

gäller för SiS, men som även delfinansieras med statsanslag90. Kostnaden per barn och ungdom i HVB 

eller SiS under två år, har beräknats uppgå till mellan en miljon kronor och drygt två miljoner kronor. 

Kostnaden varierar beroende på individens ålder och om det gäller återplacering av individen.91 

Målsättningen med insatsen är att minska risken för återplacering i HVB eller SiS samt att förbättra 

skolprestationer för barn och ungdomar.92 Insatsen utgör ett försöksprojekt som efter att det 

avslutats skall utvärderas för att bedöma om utfallskontrakt, som investeringsinstrument, är lämpligt 

för framtida sociala insatser93 och om insatsorganisationen skall implementeras som ordinarie 

verksamhet94. Insatsen består av två delar där den första delen är en förstärkt kartläggning som 

innebär att vid varje placering påbörjas en utredning av barnets eller ungdomens individuella behov 

och risker. Utförare av insatsen skall även bistå socialhandläggare inför beslut om i vilket boende 

som individen skall placeras. Hänsyn skall då tas till individens förutsättningar gällande skolgång 

under placeringstiden. En insatsplan skall upprättas i samverkan med den placerade individen, 

individens familj, skola och placeringsinstitution. Även andra viktiga aktörer i den placerade 

                                                           
87 Bokström, 2016 
88 Statens institutions styelse SiS, 2016 
89 Sörensen, 2016 
90 Statens institutions styelse SiS, 2016 
91 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 7 
92 Ibid, s. 2 
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94 Magnell, 2016 
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individens sociala nätverk skall inkluderas. Sedan skall uppföljning av insatsplanen ske minst en gång 

i veckan under placeringstiden, tillsammans med en plan för placeringsavslut för framgångsrik 

hemgång efter placering. Uppföljningen skall efter avslutad placering ske minst varannan vecka och 

nödvändigt material och underlag skall dokumenteras och tillhandahållas löpande.95 Den andra 

delen innebär en förstärkt uppföljning och kartläggning med individuellt anpassat skolstöd för 

förbättrat skolresultat. Den placerade individen följs upp och får regelbundna individuella möten 

utanför skoltid, i vilka det erbjuds extra stöd av särskilt utbildade handledare.96  

Insatsen skall genomföras utav två utförare, där ena utgörs av ett särskilt rekryterat insatsteam som 

arbetar nära ordinarie verksamhet inom Norrköpings kommun med stöd av en 

projektledningsgrupp. Den andra utgörs av en extern tutoring-utförare. De olika utförarna av 

insatsen kommer att beskrivas mer ingående i kontraktsfasen, då kontraktet innehåller villkor för 

dessa roller. 

Baserat på detta kan vi se att insatsen utgörs av arbetsmoment som kräver ett visst beteende och 

som inte har relevanta mätvariabler, ett exempel på detta är myndighetsutövning. I dessa fall krävs 

ett beteendeorienterat kontrakt där regler och lagar styr utföraren i sitt arbete. Eller så kan 

arbetsuppgiften utföras på flera olika sätt men med samma resultat, som exempelvis tutoring-

tjänsten. Där olika former av skolstöd resulterar i förbättrade studieresultat. Detta innebär även att 

arbetsuppgifter inom ramen för insatsen kan utföras med resultatinriktade avtal. Genomgående för 

insatsen är att individers behov och risker kan skilja sig åt och att stödet kan komma att se olika ut 

för olika individer. Osäkerheten kring hur insatsen kommer att påverka individerna gör att utfallet 

och risken blir större. Som vi kommer visa i nästa avsnitt är tydliga resultatkriterier och resultatmål 

mycket viktiga.  

Utifrån dessa förutsättningar ser vi att både beteende- och resultatorienterad styrning lämpar sig för 

den sociala insatsen. I dagsläget utgörs, som tidigare sagts kommunens verksamhet, i stort sett som 

ett relationskontrakt. Med en pågående administrativ process i skolan och hos socialtjänsten. När en 

extern aktör skall ingå som part, ger förutsättningarna att kontrakten kan innehålla alla tre typer av 

incitament. Detta på grund av myndighetsutövning genom socialtjänsten, rörande barn och 

ungdomar i HVB och SiS regleras i lag, medan andra delar av insatsen kan ha ekonomiska incitament 

tillsammans med information. Områden inom insatsen där ekonomiska incitament passar skulle 

kunna vara uppgifter för insatsteamet och tutoring-utföraren, kanske särskilt för den sistnämnda. 

Utfallskontraktet kan således styras med både resultatinriktade incitament och information 

tillsammans med beteendereglerande föreskrifter och lagar. Insatsen innehåller flera aktörer och 

arbetsuppgifter som skall utföras. Dessutom kan insatsen anses vara komplicerad. Även om graden 

av specialisering för de olika delarna av insatsen varierar mellan låg och mellan, kan helheten ändå 

kategoriseras som en mellan- till högspecifik investering97.  

5.3 Aktörer 
Den 12 april 2016 fastställdes det sociala utfallskontraktet mellan Norrköpings kommun och LSV.98 I 

kontraktet definieras Norrköpings kommun som utfallsansvarig och LSV som finansiär och vidare 

utgör de parterna i kontraktet. Utöver parterna ingår det fler aktörer i kontraktet, dessa aktörer är 

utförare, målgrupp och intermediär. Schemat för aktörerna i utfallskontraktet redogörs enligt figur 8 

nedan. Parterna ingår även i ett insatsråd tillsammans med intermediär. Insatsrådet är i sig inte en 

                                                           
95 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 3 
96 Ibid, bilaga 1s 
97 Storm Dyrssen, 2016 
98 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 13 
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aktör och ska inte förväxlas med insats-teamet som är en utförare. Rådets funktion som 

beslutsinstans är så pass viktig för utfallskontraktet anser vi, att det kommer att utgöra en egen 

analysenhet. 

Utfallsansvarig är Norrköpings kommun som åtagit sig i enlighet med avtalet att genomföra insatsen 

för målgruppen och vid avslutad insats åtar sig utfallsansvarig att utföra återbetalning baserat på 

utfallet. Vidare skall utfallsansvarig tillsätta det insatsteam som skall vara en del av insatsens 

utförare. Utfallsansvarig ansvarar också för att, utifrån den preliminära bemanningsplanen, anpassa 

bemanning efter inflödet av individer i insatsen. Dessutom åtar sig utfallsansvarig att, enligt avtal, 

upphandla extern leverantör av tutoring-tjänsten, som utgör den andra delen av insatsen. 

Avtalsvillkoren påbjuder att upphandlingen av handledartjänsten skall genomföras som en 

kvalitetsupphandling99 där ersättningen till utföraren är villkorad med att individernas 

skolprestationer skall ha förbättrats.100 

Utfallsansvarig ansvarar för projektledning och uppföljning av insatsen huvudsakligen genom att 

tillhandahålla och tillgängliggöra underlag som skall presenteras i insatsrådet. Uppföljningen och 

projektledningen skall innehålla löpande stöd, rådgivning och dataanalys för att stödja insatsteamets 

arbete. Projektledartjänsten utgörs av dels en lokal projektledartjänst samt en extern intermediär 

som skall bistå den lokala projektledaren. Rekrytering av lokal projektledare skall ske utifrån en, av 

parterna överenskommen, kravspecifikation.101 

Utifrån kontraktet gör vi observationen att Norrköpings kommun har rollen som utfallsansvarig och 

genom detta intar positionen som agent gentemot finansiären, som enbart har rollen som principal. 

Detta genom att kommunen ansvarar för att utföra insatsen som finansierats av den andra parten. 

Men i vissa avseenden har även utfallsansvarig positionen som principal gentemot utförare av 

insatsen. Agentrollen angår generellt utfallskontraktet och förhållandena mellan parterna. Detta gör 

                                                           
99 Aktörerna i en kvalitetsupphandling tävlar om vem som kan erbjuda den högsta kvaliteten på en vara eller 
tjänst till ett på förhand givet pris.  
100 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 4 
101 Ibid, s. 4 
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sig gällande på de områden där kommunen har stor delaktighet och insikt i insatsens delar som 

exempelvis socialtjänsten, som ansvarig för rekryteringar, projektledning och det som rör ordinarie 

verksamhet så som urval av individer ur målgruppen. På så sätt har kommunen ett starkt övertag 

gentemot finansiären gällande informationen om insatsens förlopp och aktörer. Insyn i 

verksamheten med målgruppen är dock starkt begränsad på grund av sekretess och det gäller alla 

som inte arbetar direkt med målgruppen, det gäller även utfallsansvariga på chefs- och 

ledningsnivå102. Med avseende på det sistnämnda, innebär sekretessen, att informationsasymmetri 

inte är gällande fullt ut i och med att även utfallsansvarig har begränsad insyn. Konsekvensen av 

detta är att, utöver relationerna med utförande aktörer, så är utfallsansvarig dessutom både 

principal och agent i sin egen verksamhet. 

Finansiär är LSV och skall i enlighet med kontraktet bistå med finansiella medel, maximalt tio 

miljoner kronor, till insatsen.103 Efter insatsens genomförande skall en utvärdering ske där 

återbetalning till LSV är baserat på utfallet, dock högst tolv miljoner kronor. LSV har rätt till en 

garantiåterbetalning på lägst 40 procent av investerat belopp.104 

Finansiärens ställning i kontraktet ser vi som enbart principal. Utfallskontraktets utformning ger inte 

LSV som part, något ansvar för utförandet av insatsen. Förutom en kontrollerande och beslutande 

roll i insatsrådet förbinder sig LSV, enligt avtalet, att inte ha någon juridisk, finansiell eller annan 

koppling till utförare av insatsen så länge avtalet är giltigt.105 De eventuella problem som kan drabba 

principalen är förknippade med osäkerhet och informationsasymmetri gällande insatsens förlopp 

och resultat. De inblandade aktörernas beteenden och arbetsinsatser utgör en del av den 

operationella risken för finansiären. Då utfallsanvarig i detta fall har politiskt styrning, kan även detta 

utgöra en risk för finansiären, om till exempel opinionen förändras och stödet för insatsen uteblir. 

Ett annat exempel på sådan risk är att i och med att insatsen pågår fram till år 2020 kommer ett 

kommunalval att äga rum mitt i insatsperioden. Om valet skulle innebära förändrade mandat kan 

det orsaka en eventuell omvärdering av insatsens utförande. 

Utifrån finansiärens position i kontraktet kan vi identifiera några problemområden för analys. 

Adverse selection kan uppstå när urval av individer skall genomföras. Detta genom exempelvis att 

myndighetspersoner väljer ut individer med särskilt dåliga förutsättningar och samtidigt väljer bort 

individer med bättre förutsättningar. Ett annat exempel är att utfallsansvarig av en eller annan 

anledning, inte rekryterar kompetenta utförare. Finansiären kan även utsättas för risker rörande 

moral hazard då utfallsansvarig agerar i eget intresse eller om utförare inte kontrolleras för om de 

skulle agera utifrån eget intresse och på så sätt påverkar resultatet negativt. 

Utförare är insatsteamet och tutoring-utföraren. Insatsteamet ingår i princip i kommunens ordinarie 

verksamhet då de arbetar nära socialhandläggare och institutioner så som HVB och SiS. Tutoring-

utförare rekryteras genom en kvalitetsupphandling och kommer att arbeta som en extern aktör 

inom insatsen med fokus till skolstödjande för målgruppen.106 

Utförarnas kontraktuella ställning till utfallsansvarig är som agenter då det är dessa som skall utföra 

insatsen. Utförarna är även proxy-agenter till finansiären, genom att finansiären är den egentliga 

principalen. Parterna har alltså i detta fall gemensamma mål och intressen när det kommer till hur 

                                                           
102 Bokström, 2016 
103 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 2 
104 Ibid, ss. 6-7 
105 Ibid, s. 4 
106 Ibid, s. 4 
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utförarna agerar, men olika möjligheter att kontrollera och påverka utförandet. Utfallsansvarig har 

en stark position genom både ett informationsövertag och kontroll av rekrytering av utförare, samt 

möjlighet att reglera beteende hos dessa genom både ekonomiska incitament och genom lagar och 

förordningar. Den möjligheten har inte finansiären. För att balansera detta har finansiären rätten att 

kontrollera att föreslagna kandidater uppfyller de överenskomna kravspecifikationer och incitament 

som skall användas vid rekrytering och ersättningar107. Detta anser vi är viktigt för att inte 

kommunen skall kunna utnyttja sin roll som både utfallsansvarig och utförare, genom insatsteamet, 

gentemot finansiären. Enligt Bokström har det tidigare funnits en tendens när samma organisation 

både är principal och agent att denne inte fullföljer sitt ansvar för respektive roll108. 

Målgruppen är, som sagts tidigare, barn och unga i Norrköpings kommun som skall placeras i HVB 

eller SiS. Målgruppens storlek har enligt kontraktet begränsats till 60 individer eller till det antal 

individer som beviljats medverkan i insatsen 20 månader efter insatsens start, beroende på vilket 

som inträffar först.109 Förutom antalet som kan inkluderas i insatsen finns det också ett antal 

kriterier som respektive individ måste uppfylla för att ingå i målgruppen och insatsen. Parterna är 

överens om målgruppen för insatsen och de kriterier som måste uppfyllas är gemensamt beslutade, 

men finansiären har inget inflytande över eller vetskap om identiteten på vilka individer ur 

målgruppen som skall ingå i insatsen.110 

Som vi berört tidigare utgör målgruppen ett kritiskt problemområde, då individerna som valts ut till 

insatsen har stark påverkan på resultatet. Avtalets utformning i detta avseende innebär att 

finansiären inte kan påverka utfallet genom att välja ut vilka individer som skall ingå i insatsen. Men 

erhåller ändå en del kontroll över målgruppen genom att vara delaktig i kriterier för urval. På så sätt 

undviker eller minskas risken för adverse selection som innebär att urvalet av insatsdeltagare skulle 

snedvridas till någon parts fördel. Värt att notera är som tidigare sagts, att i detta fall så har 

utfallsanvarig större möjlighet att påverka utfallet. Då det är Norrköpings kommun som bedriver 

myndighetsutövning och styr den ordinarie verksamheten som utför urvalet. Resultatet av detta är 

att det ändå råder kraftig informationsasymmetri mellan parterna, samtidigt som det delvis råder 

sekretess. Detta medför att risken för adverse selection och moral hazard blir något komplicerad då 

utfallsansvarig har intermittent tillgång till information om urvalet och arbetet. Utfallsansvarig blir då 

omväxlande principal och agent något som finansiären bör ta i beaktning. 

Intermediär är SKL som i sin roll ingår i insatsrådet tillsammans med den lokala projektledaren. 

Dessutom har intermediär uppgiften att presentera kandidater som senare skall genomföra 

utvärdering och beräkning av utfallet för insatsen.111 

Precis som i fallet med rekrytering av utförare, reglerar avtalet att båda parterna skall vara överens 

om kravspecifikationen för den lokala projektledartjänsten. Rollen som projektledare är inte så 

detaljerad i kontraktet, vilket vi tycker är konstigt, då bland annat finansiären i intervjun 

poängterade hur viktig projektledarkompetensen var för insatsens resultat. 

Insatsrådet är insatsens beslutsinstans och diskussionsforum som har funktionen att förse parterna 

med kontinuerlig tillgång till information genom att utfallsansvarig redovisar erforderligt underlag.112 

Insatsrådet är också den, enligt oss, viktigaste kontraktuella styrningsstrukturen för 

                                                           
107 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 5 
108 Bokström, 2016 
109 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 2 
110 Ibid, ss. 2-4 
111 Ibid, s. 4 
112 Ibid, s. 4 
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överenskommelsen. Under hela insatsen sker en kontinuerlig utvärdering där insatsens utveckling 

följs upp genom gemensamt. Insatsrådet har sin första sammankomst innan insatsen startar med 

avsikt för finansiären att utvärdera insatsens ingående aktörer efter kvalifikation enligt avtalet. När 

insatsen har påbörjats för den förste individen i målgruppen hålls den andra sammankomsten för 

insatsrådet och därefter följer en sammankomst kvartalsvis. Totalt sett reglerar avtalet 16 

sammankomster vilka pågår fram till den avslutande utvärderingen av insatsen och kontraktet vilket 

sker två år efter den sista individen inkluderats i insatsen. Insatsrådet består av representanter från 

LSV och Norrköpings kommun tillsammans med projektledare och intermediär. Parterna har ensamt 

beslutanderätt där besluten måste vara enhälliga. De övriga medverkande i insatsrådet, 

projektledare och representant från intermediär, har observerande och rådgivande roller.113 För att 

förändringar i insatsens finansiering eller kontraktet skall kunna ske, krävs skriftlig överenskommelse 

om justering och införande av förändring i kontraktet. Insatsrådet kan dock sammankallas utanför 

bestämt schema, detta om endera parten anser det nödvändigt. Till insatsrådet har respektive part 

särskilda åtaganden som skall förberedas enligt en fastställd agenda.114 

Funktionen är både att minska målkonflikter och motverka moral hazard-problem orsakat av 

informationsasymmetri. Detta genom bland annat att utfallsansvarig är skyldig att redovisa hur stor 

andel av finansierade medel som faktiskt har utnyttjats till insatsen. De medel som inte används 

skall, oavsett utfall, återbetalas till finansiären. Regeln gäller även i det motsatta fallet, det vill säga 

om insatskostnaderna överstiger vad som är avtalat.115 På så sätt ökar incitamenten att följa 

avtalsvillkoren och risken för moral hazard minskar genom risken att finansiären kan dra sig ur 

kontraktet. Genom insatsrådet har både agenten och principalen möjlighet att stoppa projektet ifall 

förutsättningarna förändras eller om någon av parterna inte uppfyller avtalsvillkoren. Om insatsen 

avslutas i förtid kommer de redan inkluderade individerna fortsätta insatsen då deras medverkan 

redan är finansierad. Men inga nya individer kommer att inkluderas. 

5.4 Finansiering, uppföljning och utvärdering 
Parterna har enats om en modell för finansiering av insatsen och utfallsbaserad återbetalning. 

Finansieringsmodellen består av fyra delar. 

Den första delen är att LSV finansierar insatsen med maximalt tio miljoner kronor. Utbetalningar sker 

upp till tolv utbetalningar, senast fem dagar efter varje beslut om fortsatt finansiering i insatsrådet. 

Vid dessa insatsrådsmöten skall även använda medel redovisas och obrukade medel skall återföras 

till finansiären.116 Investerat kapital fördelas inom fyra olika aktiviteter enligt figur 9. 

                                                           
113 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 5 
114 Ibid, ss. 5-6 
115 Ibid, s. 9 
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Figur 9 – Egen bearbetning, källa: Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 

2016, ss. 2-8 

Del två är att insatsen följs upp med avseende på två utfall. 1) Förändrade socialtjänstkostnader som 

beräknas genom en kontrafaktisk modell. Individens faktiska kostnad jämförs med individens 

förväntade kostnad om individen inte deltagit i insatsen. 2) Förändrade skolprestationer beräknas 

också genom en kontrafaktisk modell. Genom att jämföra individernas skolprestation efter insatsen 

med förväntade prestationer om individen inte deltagit i insatsen117. Där ett poängsystem avgör 

resultatet genom att insatsens samtliga individers poäng summeras.118 

Del tre utgör en utvärdering av uppfyllande av kontraktsvillkor och beräkning av utfallbaserad 

återbetalning. Utvärderingstillfället inträffar två år efter att sista individen inkluderats i insatsen. 

Utvärderingen skall genomföras genom en oberoende extern aktör och resultatet skall presenteras 

skriftligen. Intermediär skall ansvara för att föreslå kandidater till den externa utvärderingen senast 

sex månader före utvärderingstillfället. Aktören, uppdragsbeskrivning och budget för utvärderingen 

måste godkännas av bägge parter. När förslag på extern aktör presenteras har parterna rätt att 

tillsammans förkasta fyra av fem förslag från intermediär. Aktörer med direkt pågående 

affärsrelationer till någon av SKL, Health Navigator AB eller LSV får inte föreslås som kandidat. Inte 

heller kan föregående aktörer själva föreslås som utvärderande aktör.119 

I denna del av kontraktet begränsas opportunistiskt beteende genom att det är intermediär som 

presenterar kandidater, och att dessa sedan kan förkastas. Genom att begränsa antalet gånger 

kandidaterna kan förkastas begränsas även negativa beteenden som exempelvis förhalning. 

Utvärderingens oberoende är av största vikt och utföraren av utvärderingen är i princip en 

förlängning av intermediär i ett trepartskontrakt. Transaktionskostnaden för detta upplägg är dock 

högre än vid andra styrningsstrukturer som inte behöver lägga resurser på externa tjänster för 

utvärdering. 

Enligt oss är det en brist att kontraktet inte innehåller prognoser över modellens eller insatsens 

eventuella resultat. Kontraktet med bilagor beskriver inte heller hur alla delar av insatsen skall 

utvärderas då uppdragsbeskrivning och extern aktör ännu inte beslutats. Trots omfattande 

styrningsstruktur och väldefinierade utfallskriterier finns inga krav på egenskattningsutvärdering från 

                                                           
117 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, ss. 7-8 
118 Ibid, s. 8 
119 Ibid, ss. 8-9 
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insatsens individer eller individens närstående. Vid intervjuerna indikerades att det fanns flera 

utvärderingsmetoder utöver det som avtalats i kontraktet, vilka vi dock inte fått reda på. 

Del fyra i finansieringsmodellen är den utfallbaserade återbetalningen som beräknas utifrån totalt 

finansierat belopp. Avtalet och det sociala utfallskontraktet är formellt avslutat när utvärdering och 

utfallsbaserad återbetalning är genomförd eller senast 31 december 2020.120 Modellen för 

återbetalning åskådliggörs enligt figur 11. 

”Garantiåterbetalningen på 40 procent är Norrköpings kommuns ’skin in the 

game’.”121 

Förändring socialtjänstkostnader och skolprestationer för insatsen avgör nivå för återbetalning, 

enligt avtalet är finansiären oavsett utfall garanterad 40 procent av investerat kapital. Överskrider 

utfallet denna nivå ökar återbetalningen proportionerligt med de minskade socialtjänstkostnaderna 

som insatsen leder till, upp till nivån av investerat kapital. Om utfallet är att socialtjänstkostnaderna 

har minskat med mer än värdet av investerat kapital och om summeringen av förändrade 

skolprestationer är positiv ökar återbetalningen proportionerligt till en maxnivå på 120 procent av 

investerat kapital. Totalt sett kan LSV få en återbetalning på tolv miljoner kronor då de har investerat 

maxbeloppet tio miljoner kronor, detta utgör en avkastningsnivå på 20 procent. All 

kostnadssänkning över 120 procent som insatsen medför tillfaller utfallsansvarig, Norrköpings 

kommun.122 

                                                           
120 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 10 
121 Storm Dyrssen, 2016 
122 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 9 
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Figur 10 – Egen bearbetning, källa: Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures 

AB, 2016, s. 9 

Det är i kontraktets finansieringsavsnitt som vi ser att mycket av insatsens risk regleras. 

Finansierings- och återbetalningsmodellen innebär att återbetalningsgarantin är på 40 procent då 

LSV som lägst kan få tillbaka 40 procent av investerat belopp. Vid positivt utfall får maximalt tolv 

miljoner betalas ut till LSV, avkastningstaket ligger således på 20 procent. Detta innebär att 

finansiärens resultat kommer att hamna mellan minus sex miljoner kronor till plus två miljoner 

kronor. Riskdelningen i detta innebär att mycket av den finansiella risken hamnar på finansiären, 

medan utfallsansvarig står för en mindre del. Kontraktet i sig innebär ändå att parterna har 

accepterat villkoren och riskerna med insatsen. 

Riskerna är som sagts tidigare förknippade med osäkerheterna runt insatsen. Finansiären vill inte gå 

in närmare på vilken kalkyl de har utfört och eller vad beräkningarna visar på, men ser optimistisk på 

resultatet123. Om vi tar att ett starkt positivt resultat skulle inträffa i beaktning och att 

återbetalningen skulle slå i avkastningstaket. Så skulle det innebära att kommunen får sänkta 

socialtjänstkostnader som kan motivera den höga avkastningen till finansiären. Risken, även den 

politiska, ligger således i om insatsen går dåligt. 

                                                           
123 Storm Dyrssen, 2016 
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5.5 Övriga delar i kontraktet 
Genomgående i kontraktet och insatsen finns det kontroll- och granskningsfunktioner vilka beskrivits 

tidigare som bidrar till att minska problem förknippade med principal agent-beteenden. Till dessa 

kontraktsfunktioner tillkommer avtalsvillkor gällande force majeure, vilken lag som skall gälla och att 

tvistelösningar skall avgöras i allmän domstol. Andra avtalsvillkor reglerar hur information till 

allmänheten skall hanteras. I den mån det är möjligt enligt lag, skall parterna förbinda sig att inte 

röja information och kunskap som rör den andra partens konfidentiella förehavanden. Samt att 

utfallsansvarig åtar sig att så långt som möjligt tillämpa lag om offentlighet och sekretess.124 

Vardera part har rätt att vid utbetalningstillfälle nummer fem ensidigt besluta om uppsägning av 

avtalet om det bedöms att insatsen inte fungerar. Vardera part har också rätt att ensidigt besluta om 

uppsägning av avtalet om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden och skyldigheter enligt 

avtalet och eventuella justeringar.125 Avtalet kan inte överlåtas om inte den andra parten skriftligen 

godkänner överlåtelse126. 

Sammantaget ser vi att avtalet har flera beteendereglerande funktioner, som tillsammans skall 

skydda parternas intressen. Resultaten och insatsförloppet blir tydligare genom att parterna är 

överens om hur kapitalet skall fördelas och att det regleras i avtalet. Delutbetalningar i samband 

med föregående möten där förbrukade medel redovisas, skapar incitament för utfallsansvarig att 

fullfölja och driva projektet framåt. Samtidigt som det ger finansiären mer kontroll och information. 

På så sätt hanteras principal-agent problem på ett övergripande sätt mellan avtalets parter. På lägre 

nivåer i kommunens organisation och för insatsens utförare måste kontroll ske på annat sätt, där 

vissa delar är reglerade i avtalet så som exempelvis kravspecifikationer. Detta gäller främst för 

utförare då det finns vissa avtalade kriterier och regleringar, men för den kommunala verksamheten 

är det inte lika tydlig reglering. Det är på denna punkt som det resultatbaserade utfallet är så viktigt, 

då det i sig är genomgående för hela insatsen. Det är därför av stor vikt att målsättning och kriterier 

för att mäta utfallet är väldefinierade och tydliga för alla inblandade. 

Vår analys gällande kontraktets transaktionskostnader och kontraktuella koncept, är att det är ett 

neoklassiskt trepartskontrakt. Där den huvudsakliga styrningsstrukturen utgörs av insatsrådet där 

parterna är beslutsfattare och intermediär samt projektledare är stödresurser. Det kontraktuella 

konceptet används på grund av att insatsen är unik av sitt slag i Sverige med innebörden att 

specificeringsgraden är hög. Styrningsstrukturen är kostsam jämfört med andra styrningsstrukturer 

så som exempelvis marknads och integrerade styrningsstrukturer.  

                                                           
124 Socialt utfallskontrakt: Avtal mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures AB, 2016, s. 10 
125 Ibid, s. 11 
126 Ibid, s. 11 
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Kapitel 6 – Slutsats 
Situationen med utfallskontraktet i Norrköping visar på att marknaden för impact investment är 

outvecklad i Sverige. Marknaden består i dagsläget bara av ett fåtal aktörer på både utbuds- och 

efterfrågesidan. Tillgången till privatkapital är just nu litet och förutsättningarna för att utveckla 

investeringsformen ligger i att skala upp investeringar och insatser. Även om ett antal kommuner har 

avsatt ekonomiska medel till investeringsfonder och satsat på sociala investeringar är kopplingen till 

privata finansiärer och intermediärer svag. Det sker inte heller analyser av den offentliga 

verksamheten i den utsträckning som krävs för att identifiera sociala insatser. Bristen på 

välutvecklade finansiella instrument för sociala investeringar ökar dessutom markant transaktions- 

och overheadkostnader. Mycket tid och resurser måste läggas på utredning, projektering och 

förhandlingar. Det sistnämnda kan tolkas som signalering till finansiärer och utfallsanvariga att 

insatsen är värd att genomföra. Tillsammans med exempelvis utfallskontraktets relativt höga 

avkastningstak ger det starka signaler till aktörer på marknaden för sociala investeringar. 

Med avseende på det ovanstående, anser vi att förutsättningarna för en social insats med en privat 

finansiär gör att utfallskontraktet är ett bra instrument för sociala investeringar. Det neoklassiska 

trepartskontraktet, med omfattande styrningsstruktur, innebär hög grad av kontroll och reglering 

samtidigt som det erbjuder flexibilitet. Aktörernas beteenden kan styras genom både regler för 

beteenden och genom ekonomiska incitament. På så sätt minskas risken för målkonflikter och 

opportunistiskt beteende. Om målen för insatsen dessutom är tydligt formulerade, med mätbara 

resultat kan riskerna fördelas effektivt. Alternativet är att utöka kommunala verksamheten till ett 

relationskontrakt genom att ingå i en bilateralstyrningsstruktur för att få tillgång till externa 

kvaliteter. Det skulle vi klassa som att ”lägga alla ägg i en korg”, med risken att det inte tillför social 

innovation i slutändan.  

Även om parterna i utfallskontraktet i mångt och mycket har gemensamma mål, finns det ett antal 

tänkbara områden för målkonflikter. Ett särskilt viktigt område för målkonflikter, enligt oss, är 

urvalet av individer ur målgruppen som skall ingå i insatsen. Kombinationen av att individerna tillhör 

en känslig och utsatt grupp tillsammans med att valet av individer kraftigt kan påverka insatsens 

resultat, gör detta område till det viktigaste när det kommer till målkonflikter. Andra eventuella 

målkonflikter kan vara parternas sätt att behandla information på, då ena parten lyder under 

offentlighets- och sekretesslagstiftning. Eller så kan finansiären drivas av enbart ekonomiskt 

vinstintresse, medan kommunal verksamhet styrs av politiska mål. En intressant aspekt, som inte 

behandlats närmare i utfallskontraktet, är målkonflikter inom den offentliga sektorns institutioner 

då utfallansvarig agerar som agent och principal. Det skulle vara intressant att undersöka 

målkonflikter mellan myndigheter och kommunala verksamheter som ingår i en social insats. Mycket 

av kontraktets villkor rör parterna, men inte parternas underliggande organisation. Detta gäller 

främst offentlig verksamhet. 

En annan tänkbar målkonflikt är parternas inställning till risk. Inställningen till risk varierar mellan 

utfallskontraktets aktörer som i sig återspeglas i kontraktets nivåer för garantiåterbetalning och 

avkastningstak. Risken ligger till stor del på finansiären som endast är garanterad 40 procent av 

investerat belopp medan risken för Norrköpings kommun är ganska liten, både politiskt som 

finansiellt. Vid goda resultat kan avkastning motiveras och vid dåliga resultat kan kostnaderna 

begränsas. Således är riskfördelningen, som vi kan se den, effektiv på så sätt att den till stor del är 

fördelad på den part som bäst är lämpad att bära den. Finansiärens inställning till risk grundar sig 

inte enbart på monetära värden, utan innehåller även mänskliga och sociala värden. Värt att notera 

är att vi inte behandlar aspekten med vinster i välfärden mer än att vi visar på att Norrköpings 
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kommun accepterar villkoren i avtalet gällande avkastningen. Detta i sig innebär att beslutsfattare 

accepterar avkastningen, men vad allmänheten anser har vi inte undersökt.  

Generellt råder stor informationsasymmetri mellan parterna i utfallskontraktet och stor osäkerhet 

kring insatsen. Det är svårt för finansiären att få tillgång till information kring arbetet med insatsen 

och hur kontraktets villkor efterlevs. Utifrån dessa förutsättningar är mycket av beteenderegleringen 

utformad för att utjämna tillgången till information. Insatsrådet den viktigaste funktionen i 

utfallskontraktet för att tillvarata parternas intressen. Genom insatsrådet kan principalen, det vill 

säga finansiären, följa och kontrollera insatsens utveckling och agenternas beteenden och på så sätt 

skydda sina intressen. Insatsrådet innebär även att utfallsansvarig i rollen som både agent och 

principal får incitament att transparent redovisa och utvärdera arbetsinsatsen och resultat för 

finansiären. Annars riskerar utbetalningar att upphöra. 

Avtalet har även andra funktioner som reglerar vilka finansiärens rättigheter, gällande direkt 

delaktighet i insatsen, är. Ett exempel på hur adverse selection motverkas är när finansiären inte har 

rätt att direkt påverka beslut vid val av individer som skall ingå i insatsen. Parterna är dock överens 

om vilka kriterier som skall gälla för målgruppen, men sedan är det utförare av insatsen som väljer ut 

individer till insatsen. På samma sätt gäller principerna för utfallsansvarig. På grund av att utförarna 

självständigt får välja ut individer, utan påverkan från finansiär, och genom att den finansiella och 

politiska risken är förhållandevis låg, kan den utfallsansvarigs intressen tillvaratas. Parterna är 

tillsammans överens om kravprofiler vid rekrytering och för tutoring-utföraren finns det ekonomiska 

incitament i ersättningsmodellen för att åstadkomma bra resultat. Detta motverkar både adverse 

selection och moral hazard-problem utöver att principal(erna) får information om arbetsinsatsen.  

Även om målgruppen inte är en av parterna anser vi det viktigt att visa att individernas intressen 

tillvaratas genom att de får valet att delta i insatsen och att de skyddas av sekretess. Att inte 

medverka i insatsen kan innebära att individen går miste om positiv utveckling, men det är trots allt 

ett eget val. 

Utifrån ovanstående förutsättningar med avseende på transaktionsaspekter lämpar sig ett 

neoklassiskt trepartskontrakt väl. Utfallskontraktets utformning med villkor för parterna och 

intermediärfunktionen bildar tillsammans med tydliga resultatmål som följs upp i insatsrådet, ett 

effektivt instrument för att kontrollera opportunistiskt beteende och begränsa moral hazard-

problematik och målkonflikter. Parterna har starka incitament att agera i enlighet med kontraktets 

villkor och fullfölja insatsen. Utfallskontraktet är dock ett kostsamt instrument för återkommande 

sociala investeringar. Beroende på vilka egenskaper olika insatser har och hur återkommande dessa 

investeringar kommer att vara, behöver val av finansieringsinstrument utvärderas från fall till fall. De 

insatser som allt eftersom kan anses vara mer rutinmässiga kan med fördel finansieras med 

exempelvis integrerade styrningsstrukturer. Nackdelen är då att man förlorar fördelarna med att ha 

en extern finansiär som har ett extra fokus på resultat, ny kunskap och att hela risken hamnar på 

utfallsansvarig. Med kontraktet i Norrköping som utgångspunkt kan man generellt säga att 

fördelarna med ett utfallskontrakt ökar i takt med insatsens specialiseringsgrad. Men för enklare 

åtgärder eller insatser så är utfallskontraktet en kostsam lösning. 

Med tanke på att utfallskontraktet är ett försöksprojekt kan transaktionskostnaderna motiveras på 

grund av att kontraktets utformning skapar starka incitament att fullfölja insatsen och tillför kunskap 

samt innovationer från externa aktörer. Kontraktet kan på så sätt fungera bra som instrument för att 

sänka framtida transaktionskostnader och som instrument för att få tillgång till andra parters 

kunskap och kompetens. Slutligen vill vi trycka på att det är insatsmålen och hur detaljerade 

kriterierna är för utfallet, som avgör resultatet. Ur denna synpunkt är det viktigt att utfallsansvarig 



35 
 

som är agent i kontraktet specificerar målsättningen mycket väl, för att finansiären sedan i sin roll 

som principal kan driva på arbetet för att nå målen. Man kan se det som att parterna ”byter sida” 

när väl kontraktet är upprättat.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor Henrik Storm Dyrssen, Leksell Social Ventures AB 

 Varför ingår ni i det sociala utfallskontraktet med Norrköpings kommun? 

 

 Hur stor är er kunskap och erfarenhet angående privatkapital till sociala insatser? Hur ser 
marknaden ut för dessa investeringar? 

 

 Hur kom ni i kontakt med Norrköpings kommun? 

 

 Varför valdes ett resultatbaserat/orienterat kontrakt? 

 

 Varför utformades kontraktet som en trepartslösning med en intermediär? 

 

 Hur resonerar ni kring investeringsstorleken? 

 

 Finns det några förlagor eller inspirationskällor till utfallskontraktet, i så fall vilka? 

 

 Hur såg förhandlingsprocessen ut med avseende på: 

o Möten? 

o Antal kontraktsutkast? 

o Andra viktiga aspekter? 

 

 Hur är organisationen för utfallskontraktet utformad? Hur skiljer sig denna från andra 
investeringar/kontrakt som Leksell Social Ventures genomför, med avseende på exempelvis: 

o Antal personer involverade? 

o Behövs nyrekryteringar/omfördelning av resurser (exklusive insatsens utförare)? 

o Om organisationen kommer bestå efter kontraktet är avslutat? 

 

 Hur hittar och väljer ni investeringar? 

 

 Vad var grunden till att just den särskilda insatsen/metoden valdes och hur ser prognosen ut 
angående utfallet av insatsen? 

 

 Är transaktioner av detta slag enkla att verifiera och kontrollera, eller varierar det från insats 
till insats? 

 

 Hur kom ni fram till avkastnings- och garantinivåerna? 

 

 Vad har ni generellt för avkastningskrav på investeringar? 

 

 Hur anser ni att risken bör fördelas mellan parterna och tar kontraktet hänsyn till detta? 

 

 Vad låg till grund för ersättningsplanen? Exempelvis varför valdes krona för krona ersättning 
och inte procentuell? 

 

 Hur valdes kriterierna/modellen som ligger till grund för utfallsberäkningen? Vilka för- och 
nackdelar finns det? 

 

 Hur ser det ut i fortsättningen om insatsen utfaller med positivt resultat? Vilken potential 
har sociala utfallskontrakt som återkommande investeringsinstrument? 

 

 Finns det delar i kontraktet som är/varit extra kritiska? Finns det någon specifik del i 
kontraktet som Leksell Social Ventures vill kommentera och belysa som anses vara extra 
viktigt? Varför? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Claes-Göran Magnell, Norrköpings kommun 

 Varför önskar Norrköpings kommun privat kapital till sociala investeringar? 
 

 Hur stor är er kunskap och erfarenhet angående privatkapital till sociala insatser? Hur ser 

marknaden ut för dessa investeringar?  
 

 Hur hittades investerare till den sociala insatsen? Hur mycket tid lades på att hitta 

investerare? 
 

 Hur stort var intresset att investera i utfallskontraktet? Vilka fler aktörer fanns med i början? 
 

 Varför valdes ett resultatbaserat/orienterat kontrakt? 
 

 Varför utformades kontraktet som en trepartslösning med en intermediär?  
 

 Hur resonerar Norrköpings kommun kring investeringsstorleken? 
 

 Finns det några förlagor eller inspirationskällor till utfallskontraktet, i så fall vilka? 
 

 Hur såg förhandlingsprocessen ut med avseende på: 

o Möten? 

o Antal kontraktsutkast? 

o Andra viktiga aspekter? 
 

 Hur är organisationen för utfallskontraktet utformad? Hur skiljer sig denna från andra 

investeringar/kontrakt som Norrköpings kommun genomför, med avseende på exempelvis: 

o Antal personer involverade? 

o Behövs nyrekryteringar/omfördelning av resurser (exklusive insatsens utförare)?  

o Om organisationen kommer bestå efter kontraktet är avslutat?  
 

 Hur identifieras och prioriteras insatser i Norrköpings kommun, exempelvis finns det någon 

kostnadskatalog? 
 

 Vad var grunden till att just den särskilda insatsen/metoden valdes och hur ser prognosen ut 

angående utfallet av insatsen?  
 

 Hur anser ni att risken bör fördelas mellan parterna och tar kontraktet hänsyn till detta? 
 

 Hur kom ni fram till avkastnings- och garantinivåerna? 
 

 Vad låg till grund för ersättningsplanen? Exempelvis varför valdes krona för krona ersättning 

och inte procentuell? 
 

 Hur valdes kriterierna/modellen som ligger till grund för utfallsberäkningen? Vilka för- och 

nackdelar finns det? 
 

 Hur ser det ut i fortsättningen om insatsen utfaller med positivt resultat? Vilken potential 

har sociala utfallskontrakt som återkommande investeringsinstrument?  
 

 Finns det delar i kontraktet som är/varit extra kritiska? Finns det någon specifik del i 

kontraktet som Norrköpings kommun vill kommentera och belysa som anses vara extra 

viktigt? Varför?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Tomas Bokström, SKL Uppdrag psykisk hälsa 

 Vad är er erfarenhet av privatkapital till sociala insatser? Hur ser marknaden ut för dessa 

investeringar? 
 

 Hur stor är kunskapen runtom i Sverige bland kommuner och landsting rörande privat 

kapital till sociala insatser? 
 

 Inom vilka områden är, exempelvis, sociala utfallskontrakt intressant? 
 

 Hur hittades investerare till den sociala insatsen? Hur mycket tid lades på att hitta 

investerare? 
 

 Hur stort var intresset att investera i utfallskontraktet? Vilka fler aktörer fanns med i början? 
 

 Varför önskar kommuner och landsting runtom i Sverige tillgång till privat kapital för att 

genomföra sociala investeringar? 
 

 Varför valdes ett resultatbaserat/orienterat kontrakt? 
 

 Varför utformades kontraktet som en trepartslösning med en intermediär? 
 

 Hur resonerar SKL kring investeringsstorleken? 
 

 Finns det några förlagor eller inspirationskällor till utfallskontraktet, i så fall vilka? 
 

 Hur såg förhandlingsprocessen ut med avseende på: 

o Möten? 

o Antal kontraktsutkast? 

o Andra viktiga aspekter? 
 

 Hur är organisationen för utfallskontraktet utformad? Hur skiljer sig denna från andra 

investeringar/kontrakt som svenska kommuner genomför, med avseende på exempelvis: 

o Antal personer involverade? 

o Behövs nyrekryteringar/omfördelning av resurser (exklusive insatsens utförare)? 

o Om organisationen kommer bestå efter kontraktet är avslutat? 
 

 Vad var grunden till att just den särskilda insatsen/metoden valdes och hur ser prognosen ut 

angående utfallet av insatsen? 
 

 Hur anser ni att risken bör fördelas mellan parterna och tar kontraktet hänsyn till detta? 
 

 Hur kom parterna fram till avkastnings- och garantinivåerna? 
 

 Vad låg till grund för ersättningsplanen? Exempelvis varför valdes krona för krona ersättning 

och inte procentuell? 
 

 Hur valdes kriterierna/modellen som ligger till grund för utfallsberäkningen? Vilka för- och 

nackdelar finns det? 
 

 Hur ser det ut i fortsättningen om insatsen utfaller med positivt resultat? Vilken potential 

har sociala utfallskontrakt som återkommande investeringsinstrument? 
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 Hur ser ert samarbete med Health Navigator ut, och vad är kopplingen mellan Health 

Navigator och utfallskontraktet som upprättats mellan Norrköpings kommun och Leksell 

Social Venture AB? 
 

 Finns det delar i kontraktet som är/varit extra kritiska? Finns det någon specifik del i 

kontraktet som SKL vill kommentera och belysa som anses vara extra viktigt? Varför? 
 

 Hur ser ni på framtiden och kommer SKLs roll vara framöver, när det kommer till sociala 

investeringar genom privata finansiärer? 


