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Sammanfattning 
Allt viktigare att mäta mer än enbart finansiella värden som genereras av olika aktiviteter - vill fånga 
upp alla tre perspektiv (samhälle, miljö, ekonomi). Fokusera därför på att mäta faktiska utfall i form 
av påverkan/värdeskapande/nytta. SROI är både en modell och en metod som fokuserar på 
effekter och mäter hur effektivt resurser används genom att ställa mängden värde skapat i 
förhållande mängden resurser använda. . SROI mäter sociala,ROIS =  Totala värdeskapandet

Totala värdet av resurserna  
miljömässiga och ekonomiska effekter samt använder pengar som ett sätt att illustrera och 
möjliggöra jämförelse mellan nytta och kostnad.  
 
Bakgrund: Värdeskapandekedjan 

● Fokuserar på totalt värde skapat i slutändan. Fokus på investeringar istället för kostnader. 
● Resurser ⇒ Aktiviteter ⇒ Prestationer ⇒ Effekter ⇒ Påverkan ⇒ Värdeskapande. 
● Vanligt idag: enbart styra aktiviteter och ha mätetal som relaterar till första delen av 

värdeskapandekedjan. 
○ Vid upphandling av äldreboenden väljer man att mäta antal platser/genomföranden 

(aktiviteter) istället för välmående hos boende (som är det som egentligen skapar 
värde) 

● Holistisk syn på totala värdeskapandekedjan ⇒ uppnå större förståelse för verksamheten. 
 
Bakgrund: CSR vs. CSV 

● Vanligt med CSR, dvs bedriva verksamhet som vanligt och vid sidan om försöka bidra till 
samhället. Kan vara altruism, förbättra branding gentemot anställda eller ren greenwashing 

● Exempel: kravmärkning, utsläppsrätter, bistånd, läxhjälp 
● Problem: ingen koppling till affärsmodell, vilket är ett måste för att skapa faktisk nytta. 

 
Typer av SROI 

1) Utvärderande: baseras på befintliga outcomes och används retrospektivt. 
2) Förutsägande: förutspår hur mycket socialt värde som en aktivitet kan komma att generera. 

Särskilt användbart i planeringsstadiet för att identifiera vad som ger maximal påverkan, 
kan dessutom återanvända ramverket för framtida utvärdering. 

 
 
  



 

Hur SROI ska användas 
1) Involve stakeholders 

Identifiera intressenter och kommunicera hur mätning och värdering kommer ske. 
2) Understand what changes 

Estimera vilken förändring som kommer att ske och utvärdera denna. 
3) Value the things that matter 

Värdesätt outcomes. 
4) Only include what is material 

Inkludera enbart information som skulle kunna påverka beslut och måste vara med för att 
skapa en helhetsbild (‘material’) 

5) Do not over-claim 
Inkludera enbart sådant som kan tillskrivas organisationen (som den kan påverka) 

6) Be transparent 
Dokumentera varför information har bedömts vara (ej) relevant (‘material’) 

7) Verify the result 
 
Att genomföra en SROI-analys 

1) Establish scope and identify key stakeholders 
Definiera avgränsningar med avseende på vad som ska mätas och hur, vilka intressenter 
som ska vara involverade och hur dessa ska involveras. 

2) Map outcomes 
Samverka med intressenter för utveckla en Impact Map som illustrerar förhållandet mellan 
inputs till aktiviter, outputs (själva aktiviteterna) och resulterande outcomes för intressenter. 

3) Evidence and value outcomes 
Ta fram indikatorer på outcomes, samla in data på indikatorer, etablera hur länge outcomes 
varar och värdera outcomes. 

4) Establish impact 
Beräkna impact, dvs hur mycket outcomes som går att direkt tillskriva aktiviteterna som 
mäts, kontra vilka som skulle ha skett oavsett eller tack vare andra organisationer. 

5) Calculate the SROI 
Beräkna NPV av nuvarande och framtida outcomes, inklusive avtrappning osv. Beräkna 

, dvs jämför resultat mot investering. Genomför känslighetsanalys.ROIS =  Present valueV alue of  inputs  
Räkna ut payback-tid. 

6) Report, use and embed 
Rapportera till intressenter, kommunicera och använd resultaten för att driva förändring, 
förankra SROI-processen i organisationen. 

 
Hur kan SROI användas? 

● Förbättra strategiska diskussioner, beslutsunderlag till investeringar, attrahera investerare 
● Öka förståelse för vilket socialt värde som en aktivitet skapar 
● Hitta synergier mellan organisationens / intressenternas mål för att maximera socialt värde 
● Skapa dialog med intressenter och låta dem vara involverade i utvecklingen av tjänster 
● Mindre användbart om: intressenterna inte är intresserade av resultatet eller om den 

strategiska planeringen redan har utförts och håller på att implementeras 
 
 
 
 
 


