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FN och internationella regelverk lägger grunden 



Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar  
- Offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle 



Shared value 
«Lösa samhällsproblem och 
samtidigt gå med vinst» 
 

Michael Porter, prof.  

Harvard 
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Hållbarhet som business case – exempel fastigheter 
Mäta effekt och ekonomisk värde av hållbarhet 
 
 
 
 
  
Sollcellsanläggning           Trygghetsinsatser 
 
 



Försäkringslogiken 



Skandiamodellen 
– att förutse och förebygga är mänskligt  
och ekonomiskt lönsamt 

- 56% 
94% 

- 80% 



  

Faktorer som påverkar hälsan 
 

Steven A. Schroeder, “We Can Do Better — Improving the Health of the American People. ”The New England journal of 
medicine”, N Engl J Med 2007;357:1221-8. 
 



BMI > 30 (%) Daglig rökning (%) Fysisk inaktivitet (%) Riskbruk (%) 

Ekonomiskt värde 
Arbetsgivare / Staten / Landsting / Kommun / Försäkringskassan 

Skandias Friskvårdskalkylator 
- Beräknar socialt och ekonomiskt värde av livsstilsförändring 

Antal minskade fall av sjukdom 



Vad innebär en nollvision av fysisk inaktivitet? 
 
 

Antal färre sjukfall  
= 43 609 st. 
 
Arbetsgivarna sparar  
= 3 223 473 000 kr 
 
Samhället sparar 
= 8 829 441 000 kr 
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En av våra dyraste myter:  
”Vi har inte råd” 

 
Skandias Stiftelse Idéer för Livet 

FoU för förebyggande insatser i hälsa och trygghet 



Skandias stiftelse Idéer för livet 
- Forskning och utveckling av social hållbarhet och ekonomiskt värde 

Evidensbaserade risker för utagerande barn 
-  10 x Psykisk sjukdom 
-  6 x Kriminalitet  
-  5 x Socialförsörjning 
-  4 x Arbetslöshet 
-  4 x Drogmissbruk 
-  2 x Alkoholproblem 

 
 
 
Källa: Uppsala universitet, Idéer för livet rapporten ”Med många bäckar att stämma i …” (2014) 

Problem vid 
25-års ålder 



Risker för barn med låga/ofullständiga betyg i åk 9 

Negativa utfall med stora 
samhällskostnader*	

Män	 Kvinnor	

Självmord	 2	 3	

Narkotikamissbruk	 6	 7	

Alkoholmissbruk	 4	 5	

Allvarlig kriminalitet	 10	 8	

Tonårsförälder	 8	 7	

Ekonomiskt bistånd	 10	 7	

* Socialrapport 2010 (Socialstyrelsen). Riskerna justerade för uppväxtförhållanden 
(socialbidrag, föräldrars utbildning, psykiska hälsa samt missbruk) 



Idéer för livet-modellen  
– evidensbaserad beräkningsmodell av resurseffektivitet för förebyggande insatser  

  



Idéer för livet-modellen  
– Ekonomsikt beräknat värde utifrån sociala insatsers effekt 

  



Idéer för livet-modellen 
- Beslutsstöd vid sociala investeringar och insatser 



Social return on investment (SROI) 
 

•  Ett koncept med fokus på det totala värdeskapandet och resurseffektivitet  
   – socialt, miljömässigt och ekonomiskt: 

      Totala värdeskapandet 
      Totala värdet av resurserna 

 

•  Är internationellt etablerat 

•  Ett koncept för planering, mätning, uppföljning och utvärdering av verksamheter. 

SROI =  



Värdeskapandekedjan 

Resurser	 Aktiviteter	 Effekter	 Påverkan	

 

Värdeskapande 

Prestationer	

Tre typer av 
resurser: 
•  Pengar 
•  Tid 
•  Subventioner 

sponsring 

Perioden 

Identifiera 
aktiviteterna  
•  Handlingar 

som ska 
skapa värde 

•  Vem är 
intressenten 

•  Prestation är kvantitativa, ofta i antal 
•  Effekter är mått på förändringen hos 

deltagarna i projektet  
•  Identifiering och beslut av 

indikatorer 
•  Nyttoperiod och avtrappning 

På uppmätta 
effekter:  
•  Kontrafaktisk 

situation (vad 
skulle ha hänt i alla 
fall) 

•  Tillskrivning 
•  Förflyttning 



Värdeskapandekedjan kan exempelvis användas som ett: 
 
•   Verktyg för planering och resursfördelning 
•   Uppföljnings- och utvärderingsverktyg 
•   Kommunikationsverktyg 
•   Upphandlingsverktyg 

Användningsområden 



Vad blir utfallet av en fullständig analys? 
•  En djup förståelse verksamheten och ett brett beslutsunderlag för 

eventuell utveckling. 
•  För den som vill: ett SROI-värde, som berättar vilket värde som skapas 

för varje investerad krona. 
•  För den som vill: en rapport som detaljerat beskriver analysen och dess 

utfall.  
•  Innefattar bland annat: 

•  Analysens omfattning 
•  Historien om den förändring som skett/är tänkt att ske 
•  Hur datainsamlingen skett 
•  Vilka antaganden och vägval som gjorts. 
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Tack! 


