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Att styra och sätta  
ord på vad man gör

Det finns flera skäl till att styra en verksamhet – oavsett om det handlar 
om ett projekt, specifika aktiviteter, företag eller något annat. Huvudsak-
ligen handlar det dock om att påverka beteenden för att nå någon form 
av mål (Nilsson et al, 2010; Johansson & Skoog, 2007). Genom att pla-
nera, följa upp och utvärdera (styra) verksamheten skapas information 
om hur det aktuella arbetet fortlöper, och utifrån det kan bland annat 
beslut fattas om det är relevant att fortsätta på den inslagna vägen eller 
om förändringar är nödvändiga. Styrningen signalerar dessutom till 
involverade parter, exempelvis anställda, vad som ska betraktas som  
viktigt i verksamheten. En verksamhet som lägger mycket energi på att 
till exempel planera och följa upp sitt kvalitetsarbete skickar således  
signaler, medvetet eller omedvetet, till medarbetare om att kvalitet är 
viktigt och bör prioriteras. Att inte följa upp satta mål sänder i stället en 
tydlig signal om att målen inte är särskilt viktiga, och att medarbetare 
alltså inte behöver anstränga sig för att målen ska nås. Följs de inte upp 
kan de ju inte vara viktiga.

Men även om styrning är central för att skapa uppmärksamhet kring 
vad som är viktigt, och därmed försöka påverka beteenden, så är omfat-
tande planering och uppföljning inte nödvändigvis vägen att gå. Åkes-
son & Siverbo (2009) poängterar vikten av att inte överdosera styr-
ningen, det vill säga att vara väldigt medveten om, och restriktiv i, valen 
av vilken planering och uppföljning som ska användas. Att välja vad 
som ska styras och på vilket sätt kan alltså betraktas som en kritisk 
framgångsfaktor för att en verksamhet ska nå sina mål.

Förutom att bidra till att påverka beteenden ger styrningen också möj-
lighet att sätta ord på vad det är som sker i verksamheten. Det ger i sin 
tur förutsättningar för bland annat en effektiv intern kommunikation om 
verksamhetens riktning, fart, vägval och möjligheter. Sådan information 
är viktig för att öka förståelsen av vad det är som sker internt och varför, 
bland annat för att utifrån det fatta beslut om (om)prioriteringar av 
resurser så att utväxlingen av dem blir så stor som möjligt.
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Styrning som externt kommunikationsverktyg

Styrning fyller dock inte bara en intern roll, utan är även viktig ur ett 
externt perspektiv. Den insamlade och analyserade informationen 
används exempelvis med fördel för att skapa uppmärksamhet kring vad 
som åstadkommits. Det framgångsrika arbetsmarknadsrelaterade pro-
jektet som mätt och följt upp deltagarnas utveckling av självförtroende, 
likväl som utvecklingen för före detta deltagare – numera företagare, 
arbetstagare, studenter etcetera – vad gäller ökad disponibel inkomst 
och livskvalitet, har fått ett kraftfullt verktyg för att berätta historien om 
hur dessa människor utvecklats och hur projektet bidragit till ett bety-
dande värdeskapande. De fruktbara arbetsmetoderna bakom värdeska-
pandet får då ofta ökat utrymme och förhoppningsvis också omfattande 
spridning.

Företag som kan berätta motsvarande historier har dessutom skapat 
goda förutsättningar för att attrahera nya resurser från befintliga eller 
nya finansiärer. Ur ett finansiärsperspektiv baseras beslut om att inves-
tera resurser gärna på en tydlig bild av vad resurserna genererar för  
konsekvenser, dels för finansiären själv, dels för dem som använder 
resurserna samt deras intressenter. Med en god intern styrning som 
fokuserar rätt saker skapas alltså underlag som kan användas för att 
övertyga finansiärerna om att det är rätt att satsa på den aktuella verk-
samheten.

Kapitlets disposition

Om styrning då är så betydelsefull, vad är viktigt att tänka på? Självklart 
finns det väldigt många svar på den frågan, vilket bland annat de hyll-
meter med böcker om styrning som finns att köpa tydligt illustrerar. I 
det här kapitlet får du dock några konkreta tips på aspekter som är vik-
tiga att reflektera kring, och du får dessutom ta del av ett flertal exempel 
på användbara styrkoncept, både ur ett mer teoretiskt och praktiskt per-
spektiv.

Den resterande delen av kapitlet är strukturerad enligt följande. I 
nästa avsnitt får du en kort introduktion till hur du kan tänka kring vad 
det är som ska styras och hur. Därefter följer ett avsnitt där tre alltmer 
använda styrkoncept presenteras med utgångspunkt i hur olika sociala 
företag använt dem. I ett avslutande avsnitt summeras kapitlet kort, och 
några avslutande reflexioner vad gäller styrning presenteras.
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Att mäta och utvärdera – vad och hur?
En viktig utgångspunkt för all styrning är att säkerställa att verksamhe-
ten når sina övergripande mål. Ambitionen med de senare är dessutom 
vanligen att säkerställa att verksamheten skapar värde. Att förstå inne-
börden av värdeskapande är alltså viktigt för att kunna formulera rele-
vanta mål. Värdeskapande anses vanligen kunna delas upp i tre delar: 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde (se exempelvis EU-kommis-
sionen, 2009; SIS, 2010, Stiglitz et al., 2009). Ekonomiskt värde relaterar 
till förändringar i intäkter och kostnader. Miljömässigt värde relaterar 
till förändringar i naturen, exempelvis omfattning av djurstammar, 
utsläpp av växthusgaser samt användning av kemikalier. Socialt värde 
relaterar till förändringar för oss människor, exempelvis avseende själv-
förtroende, trygghet eller känsla av samhörighet. Förändringar – posi-
tiva och negativa – bidrar alltså till att värde ökar eller minskar. Vanligen 
benämns dessa förändringar för effekter (Nilsson & Hahn, 2012). 

Vikten av att fokusera effekter

Effekter utgör en viktig del i den så kallade resurs-prestation-effekt- 
kedjan 1 (Wittbom, 2013). För utnyttjade resurser genomförs en rad akti-
viteter, som i sin tur ger upphov till prestationer. De senare uttrycks  
vanligen som direkt kvantitativa konsekvenser av aktiviteterna, exem-
pelvis att x antal individer har involverats i verksamheten, att dessa har 
genomfört i genomsnitt x antal praktikplatstimmar, eller att x antal indi-
vider har påbörjat en utbildning vid en viss tidpunkt. Är prestationerna 
riktade på ett relevant sätt leder de till effekter, som ökad självkänsla och 
trygghet eller minskade utsläpp av koldioxid, och därmed värde. Om vi 
relaterar detta till formulerandet av övergripande mål innebär det att de 
senare med fördel formuleras som effekter; att nå dessa innebär att verk-
samheten per definition skapar värde. Än så länge är ekonomiska effekt-
mål vanligast, medan mål i form av miljömässiga och sociala effekter till 
stor del lyser med sin frånvaro. I stället används ofta prestationsrelate-
rade mål.

Även om sådana mål ger information om verksamhetens fortskri-
dande finns det ett centralt problem med dem – de säger ingenting om 
värdeskapandet! Det finns inget värde i sig att en individ har genomfört 

1 Det är inte ovanligt att de engelska benämningarna för dessa begrepp används även i det svenska 
språket, det vill säga input (resurs), output (prestation) och outcome (effekt). Även andra översättningar av 
begreppet output förekommer, exempelvis benämner Nilsson & Hahn (2012) det som resultat.
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100 timmar praktik, utan det är i konsekvenserna av dessa som värde 
uppstår. Vi vet ju exempelvis inte om de 100 timmarna varit givande 
eller om individen bara ”suttit av” dem. Vill vi få mer konkret informa-
tion om huruvida individerna som ingår i verksamheten har påverkats 
behöver vi fånga effekterna av den. Har den lätt till att individerna upp-
lever ökad egenmakt, stärkt självförtroende, ökad social integration eller 
vad det nu är för effekter som ska uppnås? Och vad har effekterna blivit 
för andra involverade intressenter, exempelvis myndigheter, kommuner, 
företag, anhöriga och miljön? Den enskilt största anledningen till att 
övergripande mål formuleras som prestationer i stället för effekter är att 
de förra är enklare att mäta. Men det innebär inte att effekter för den 
skull behöver vara svårmätta.

Att mäta effekter

Effektmätning utgår precis som annan mätning från indikatorer, det vill 
säga aspekter som ska indikera den aktuella förändringen. Dessa hjälper 
oss att förstå om effekter uppstår, och i så fall i vilken omfattning. Med 
fördel används dessutom både så kallade objektiva och subjektiva indi-
katorer (Nilsson & Hahn, 2012). Låt oss ta ett exempel för att illustrera 
dessa, säg en persons självförtroende. Objektiva indikatorer är sådana 
som du och jag som utomstående kan observera, vilka i fallet med själv-
förtroendet exempelvis handlar om att observera personens agerande.  
I en arbetssituation kan självförtroende bland annat ta sig uttryck i att 
individen tar på sig mer och mer avancerade arbetsuppgifter, eller att 
han/hon vågar ge kolleger tips om hur de kan genomföra vissa moment. 
Detta är ”objektivt” mätbart. Subjektiva indikatorer handlar i stället om 
individens, och/eller andra personers, subjektiva uppfattning om nivån 
av självförtroende. Användningen av denna typ av indikatorer innebär 
därmed att subjektiva skattningar av förändringen görs. 

Enskilda objektiva eller subjektiva indikatorer riskerar dock att ge  
en skev bild av effekten som ska mätas, varför ett flertal indikatorer 
behöver användas tillsammans för att vi ska få en så representativ bild av 
effekten som möjligt. Det här kan jämföras med läkarens användning av 
olika symtom för att fastställa en sjukdom; ju fler symtom (indikatorer) 
desto större sannolikhet att en korrekt diagnos kan ställas. Budskapet är 
alltså att det är viktigt att formulera effektbaserade mål då uppfyllelse av 
dessa leder till värdeskapande. Dessutom behöver effekterna kontinuerligt 
mätas och följas upp med hjälp av objektiva och subjektiva indikatorer 
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för att vi ska förstå utvecklingen över tid, och även kunna avgöra om 
målet nåtts eller ej, om de behöver omformuleras etcetera. Med ett 
sådant tydligt fokus på värdeskapande har vi verktyg att tala om hur 
omfattande nyttan av verksamheten är, om den är tillräckligt stor, eller 
om verksamheten behöver förändras. I nästa avsnitt beskrivs tre koncept 
som utifrån olika perspektiv kan bidra till att åstadkomma just detta.

Tre koncept för mätning,  
utvärdering och rapportering
Om vi tittar på olika typer av organisationer i dag så kan vi konstatera 
att det alltså är en rätt liten andel som har utvecklat strukturerade sätt 
att verkligen försöka mäta och förstå sitt värdeskapande. Exempelvis 
visar en nyligen genomförd enkätstudie via Tillväxtverket (Kontigo, 
2012) att det endast är ett fåtal av de projekt som har koppling till före-
tagande som över huvud taget jobbar aktivt med att utveckla någon 
form av metod för styrning inom projektets ramar. Det är intressant  
då en tydlig styrning i dessa projekt, precis som många andra typer av 
organsationer, som sagt är central för att nå uppsatta mål. 

Det finns alltså ett behov av att lyfta fram olika alternativa styrkon-
cept som skulle kunna användas som inspiration för dem som vill förstå 
och kunna förmedla sitt värdeskapande. I detta avsnitt presenteras där-
för tre sådana koncept:

•	 Social redovisning
•	 Socioekonomiska bokslut 
•	 Social Return on Investment (SROI). 

Syftet är att ge dig en snabb överblick avseende dessa för att du sedan 
ska kunna gräva vidare i den riktning som känns mest lämplig. Nedan 
beskrivs därför respektive koncept kort, med referens till källa där mer 
information med fördel inhämtas, följt av en redogörelse för hur ett 
socialt företag arbetat med konceptet och vad de använt själva analysen 
till. 
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Social redovisning

I skriften Handbok i social redovisning för sociala arbetskooperativ 
beskriver Norberg (2007: 6) konceptet social redovisning så här:

Social redovisning är en självutvärderande metod för att planera, mäta 
och utvärdera den sociala verksamheten. Med social redovisning avses 
det som ligger utanför den ekonomiska redovisningen. Genom att mäta 
även sociala mål kan andra viktiga områden föras fram, som till exem-
pel trivsel på arbetet, kommunikation, och vilken arbetsfördelning som 
existerar bland dem som finns i verksamheten. Det är de som arbetar i 
och nära [verksamheten], intressenterna, som sätter upp de sociala 
målen. Sedan mäts och utvärderas hur väl man har uppnått dessa mål.

Social redovisning är alltså en process som handlar om att intressenterna 
får ge uttryck för vad de anser vara viktigt i verksamheten ur ett socialt 
perspektiv (inklusive sociala effekter), formulera mål för detta, vara del-
aktiga i utformningen av aktiviteter för att försöka nå målen och dess-
utom mäta och följa upp om verksamheten utvecklats i rätt riktning. 
Utifrån det kan målen i sig ifrågasättas eller nya målnivåer formuleras, 
nya aktiviteter bestämmas och så vidare. Med hjälp av denna kontinuer-
liga process ökar bland annat intressenternas insikter i verksamheten, 
bra och mindre bra aspekter i organisationen lyfts fram, sociala värden 
synliggörs och blir därmed lättare att hantera och diskutera, och under-
lag skapas för att bättre kunna marknadsföra sin egen verksamhet mot 
kunder, investerare av olika slag etcetera.

Handboken beskriver vidare att genomförandet av social redovisning 
vilar på några grundläggande principer. Ett brett deltagande bland 
intressenterna är viktigt. Informationsinsamlingen avseende mätning 
och uppföljning baseras dessutom på att allas perspektiv lyfts fram, det 
vill säga att så många intressenter som möjligt får uttala sig, exempelvis 
via enkäter eller intervjuer. En mångsidighet i analysen är också viktig, 
vilket innebär att hela verksamheten behöver vara i fokus. Social redo-
visning ska således vara en lärande process där intressenterna ökar sin 
förståelse av verksamheten. Det gör i sin tur att öppenhet i redovis-
ningen både vad gäller resultatet i sig och spridningen av det är viktigt. 
Avslutningsvis ska det även framgå tydligt hur måluppfyllelsen har mätts 
och ”bevisats” så att läsaren förstår vad det samlade utfallet baseras på.
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En organisation som arbetat med social redovisning är EntréVärdar,2 
som är ett socialt arbetskooperativ i Luleå. De sex personerna som arbe-
tar i verksamheten är alla medlemmar. De utför sitt arbete på Sunderby 
sjukhus genom att hämta och lämna kunder till och från sjukresor,  
och de samarbetar således med sjukhuset, länstrafiken och taxibolagen. 

Deras arbete med social redovisning inleddes 2009 och de har jobbat 
med konceptet sedan dess, bland annat som en del av SKOOPI:s  
(Sociala arbetskooperativens intresseorganisation) projekt VISOREK, 
finansierat av Allmänna Arvsfonden.3 EntréVärdarna är ett tydligt  
värderingsstyrt företag och processen med den sociala redovisningen 
har därför bland annat kretsat kring värderingar som trivsel, tid, lust 
och framgång. Innebörden av dessa fenomen har diskuterats, vilket 
bland annat inneburit att styrkor och svagheter kopplat till dessa har 
uppmärksammats. Övningar har också genomförts för att bland annat 
lyfta fram hur var och en kan bidra för att bibehålla styrkorna och 
minska svagheterna. Under åren har de anställda träffats kontinuerligt 
för att jobba med den sociala redovisningen, till en början en gång i 
veckan men på senare tid en gång i månaden (EntréVärdar, 2011). En  
av de anställda sammanfattar några av konsekvenserna av arbetet med 
social redovisning så här:

Man tar pulsen på företaget. Är det någon som gör allt, är det någon 
som inte gör något alls och bara flyter med? Sådana frågor kan man ta 
upp i den sociala redovisningen. Likaså det här med eget ansvar. Hur 
mycket ska jag lägga på arbetskollegorna, och hur mycket ska jag lägga 
på mig själv? När vi pratar mer med varandra, så får vi mer förståelse 
för exempelvis varandras dåliga dagar. Så sammanhållningen i grup-
pen har blivit bättre. Man kan säga till någon att ’tänk på det här’, 
utan att någon tar illa vid sig! [...] Vi har fortfarande saker att jobba 
på, men nu har vi verktyg för att ta tag i problemen! (Youtube, 2012 4)

2 För mer information om den ekonomiska föreningen EntréVärdar, se deras hemsida www.entrevardar.se.
3 Ett par av EntréVärdarnas rapporter utifrån den sociala redovisningen finns att läsa på www.skoopi.coop/

projekt/social-redovisning.
4 Läsaren uppmanas att titta på hela detta klipp från Youtube då det ger exempel på praktiskt arbete med 

social redovisning i ytterligare ett socialt arbetskooperativ.
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Hon avslutar sedan så här: 

Man har fått tänka. Man kan inte bara gå runt och vara, utan behöver 
fundera på varför gör jag så här och varför tycker jag så här? Och var-
för tycker de andra inte som jag? Så jag tycker det har varit jättenyttigt! 
(Ibid)

Socioekonomiska bokslut 

Om social redovisning hjälper till att fokusera sociala fenomen, som 
exempelvis sociala effekter, bidrar socioekonomiska bokslut till att identi-
fiera ekonomiska effekter av en verksamhet. Nilsson & Wadeskog som 
utvecklat konceptet beskriver det så här i sin skrift Fyra räknesätt och ett 
bokslut – Handbok i Socioekonomiskt bokslut (2008: 5) 5:

För oss är ett socioekonomiskt bokslut ett sätt att sammanställa rele-
vant intern och extern ekonomisk information kring en viss verksamhet 
på ett överskådligt sätt. Oftast är det relaterat till en viss uppsättning 
aktörer kring företaget/projektet/enheten för vilken bokslutet görs.  
Bokslutet består av ett antal delar och kan sammanställas på olika sätt. 
Navet i bokslutet utgörs av den utvidgade resultaträkningen för räken-
skapsår.

De ordinarie interna intäkterna och kostnader som uppstår i verksam-
heten – och redovisas i den traditionella resultaträkningen – komplette-
ras alltså med externa intäkter och kostnader som uppstår hos aktörer i 
verksamhetens omgivning. För socialt orienterade verksamheter är 
kommunen, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
rättsväsendet exempel på aktörer som vanligen påverkas ekonomiskt. 
Externa intäkter handlar nästan alltid om ej uppstådda kostnader. För 
Försäkringskassan kan det exempelvis handla om minskade kostnader 
för sjukskrivning eller bostadsbidrag, och för kommunen minskade 
kostnader för bistånd. Externa kostnader handlar å andra sidan om ökad 
konsumtion av välfärdsresurser, exempelvis ökade kostnader för Arbets-
förmedlingen avseende arbetsmarknadsinsatser. 

Av den nämnda handboken framgår det att identifieringen av dessa 
externa intäkter och kostnader är det stora arbetet i det socioekono-
miska bokslutet. Ett viktigt steg på vägen dit är identifieringen av så 

5 Ett närbesläktat koncept för socioekonomiska bokslut är Nyttosam. Läsaren kan läsa mer om det i payoff 
(2012).
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kallade insatskedjor. En insatskedja utgår från vilka externa resurser de 
aktuella personerna normalt förbrukar. Vi kan använda en person som 
begår ett grövre brott som exempel. Att bara gripa personen i fråga  
kräver en hel del resurser i form av bland annat spaningsarbete, själva  
gripandet, hålla personen häktad samt genomföra förhör. Kopplat till 
rättegången uppstår kostnader för bland annat advokat, nämndemän, 
eventuell rättspsykiatrisk undersökning, fortsatt häktning och eventuella 
överklaganden. Vid fällande dom uppstår dessutom en rad kostnader 
för själva hanteringen av den aktuella fången, oavsett om domen blir 
villkorlig eller om den leder till fängelse, exempelvis i form av personal 
för tillsyn.

Poängen med att sammanställa alla externa kostnader är att se vilka 
som försvinner om en insats som förhindrar brott genomförs, det vill 
säga vilka externa kostnader som omvandlas till externa intäkter. 
Genom en sådan omvandling uppstår samhälleliga vinster som sedan 
behöver jämföras med befintliga och eventuella nytillkommande externa 
kostnader, samt den totala kostnaden för insatsen. Ett socioekonomiskt 
bokslut handlar således i grunden om att kartlägga om specifika insatser 
är ekonomiskt lönsamma eller ej om vi tittar på dem utifrån ett organi-
sations- och samhällsperspektiv.

Ett företag som sedan ett flertal år valt att komplettera sin traditio-
nella ekonomiska redovisning med ett socioekonomiskt bokslut är Koop 
M i Vadstena. Så här beskrivs verksamheten på företagets hemsida 
(2012):

Koop M är en ekonomisk förening och ett arbetskooperativ som ägs av 
sina medlemmar och drivs utan vinstintresse. Styrelsen är extern och 
har förankring inom kommun och näringslivet. Vi är ett av landets 
äldsta arbetskooperativ och försörjer oss på vår verksamhet som är att 
sälja tjänster inom industri, hantverk och fastighetsskötsel. Vi är också 
engagerade i att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna ut  
i arbetslivet, vilket sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och  
Försäkringskassan.

Vad gäller själva framtagandet av det socioekonomiska bokslutet berät-
tar verksamhetsledaren att det inte är något som de själva jobbar med, 
utan de får extern hjälp. Dock jobbar styrelsen med själva presentatio-
nen av materialet så att det blir så kommunikativt och tillgängligt som 
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möjligt. Dessutom har de haft ett uppskattat möte med några av sina 
viktigaste intressenter där de berättat om det socioekonomiska bok-
slutet. De som deltog var kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan, medan den största förmånstagaren, landstinget, valde att 
inte medverka. 

På den direkta frågan om vad det socioekonomiska bokslutet fyller 
för funktion för dem menar verksamhetsledaren att det framför allt ger 
dem en bekräftelse på att de jobbar i rätt riktning, det vill säga att deras 
arbete har betydelse i samhället. Han menar dessutom att det ger förut-
sättningar för att svart på vitt visa för externa parter att verksamheten är 
bra, att både de själva och andra sociala företag är lönsamma för sam-
hället, och att sociala företag därmed fyller en viktig funktion på arbets-
marknaden. Just Koop M har funnits i snart 20 år och skapar inte bara 
ekonomisk nytta för externa intressenter, utan genererar även goda posi-
tiva rörelseresultat som återinvesterats i verksamheten. Resurser som 
används för att kunna utveckla verksamheten och växa ytterligare 
genom att ge än fler människor möjlighet till arbete. Verksamhetsleda-
ren avslutar med att sammanfatta nyttan av det socioekonomiska bok-
slutet så här:

Det är en trygghet att ha. Det är något att luta sig tillbaka på för att 
kunna visa på den nytta som verksamheten bidrar med. Det är en  
stöttepelare som ger klara besked, och det är viktigt för oss!

Social Return on Investment (SROI) 

Som framgått av beskrivningarna av de två föregående koncepten foku-
serar social redovisning på sociala effekter, medan de socioekonomiska 
boksluten är inriktade på ekonomiska effekter. Social Return on Invest-
ment (SROI, på svenska social avkastning på investering) kombinerar 
utgångspunkterna i de två nyss nämnda konceptet, och lägger dessutom 
till ett fokus på miljön. SROI beaktar således effekter och värdeskapande 
ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

I Nilsson & Hahns (2012) bok SROI – Social Return on Investment: 
Innebörd & Tillämpning framgår det att SROI består av sex steg och sju 
principer, vilka tillsammans leder fram till skapandet av så kallade bevis-
kedjor som tydliggör verksamhetens totala värdeskapande. En bevis-
kedja beskriver hur resurser (tid, pengar och subventionerade varor och/
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eller tjänster) omvandlas till aktiviteter, prestationer och effekter,6 vilken 
påverkan aktiviteterna har för skapandet av effekterna, och slutligen hur 
mycket värde verksamheten skapar. Det är just beaktandet av påverkan 
samt värde ur ett hållbarhetsperspektiv som skiljer SROI från många 
andra koncept. Inom ramen för påverkan görs bland annat uppskatt-
ningar av hur stor del av effekterna som sannolikt skulle uppstått även 
utan de genomförda aktiviteterna, samt vilka andra individer eller orga-
nisationer som bidragit till att effekterna uppstått. Värdeskapandet 
fångas sedan med hjälp av så kallade monetära proxytermer. En monetär 
proxyterm talar om ungefär hur mycket en (1) effekt är värd för en 
intressent, och då oavsett om det handlar om ökat självförtroende, 
minskade utsläpp av koldioxid eller ökad disponibel inkomst.

Genom att omvandla socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde-
skapande till en och samma storhet, i detta fall kronor och ören, ges 
möjlighet att jämföra värdet av de investerade resurserna med värdet  
av påverkan. Det ger i sin tur ungefärliga svar på vilken ”avkastning”  
aktiviteterna ger, det vill säga hur effektivt de investerade resurserna 
används ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta sker med hjälp av ett så  
kallat SROI-värde, antingen i form av ett enskilt värde (exempelvis 3:1) 
eller som ett intervall (exempelvis 2,5–3,5:1). SROI-värdet talar om hur 
mycket värde som skapas för varje investerad krona. 

Nilsson & Hahn (2012) manar dock till försiktighet i användningen av 
SROI-värdet då det är just en uppskattning av värdet givet den rad val 
och antaganden som gjorts under analysprocessen. De sammanfattar på 
följande sätt:

För oss är SROI ett sätt att förstå effekter och deras värde, och därmed 
få beslutsunderlag för att kunna utveckla verksamheten och därmed 
öka värdeskapandet ytterligare. Att en hel SROI-analys även ger ett 
SROI-värde ser vi snarare som en användbar bonus för att få en  
uppfattning om den totala värdeutvecklingen över tid (sid 138). 

Karriär-Kraft 7 är en organisation som nyligen genomfört en SROI-ana-
lys (Skoglund & Wessbro, 2011) 8, och det inom ramen för ESF-projektet 
SOUL (Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande). 

6 Se avsnittet "Att mäta och utvärdera – vad och hur?" för en beskrivning av innebörden av de uppräknade 
begreppen.

7 För mer information om Karriär-Kraft, se deras hemsida www.kkraft.nu.
8 Karriär-Krafts SROI-analys finns att ladda ned på www.sroi.se/exempel.

http://www.sroi.se/exempel
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Karriär-Kraft består av sociala företag som alla bedrivs som kooperativ. 
Deras SROI-analys behandlar effekter och värdeskapandet av verksam-
heten kallad Nästa Steg, en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) som ger personer med funk-
tionsnedsättning individuellt stöd för att utvecklas både på ett personligt 
och yrkesmässigt plan.

På den direkta frågan om vilka konsekvenser de själva (Skoglund och 
Wessbro) sett av SROI-analysen, lyfter de fram att den har medfört en 
ökad medvetenhet om utvecklingsområden inom verksamheten, likväl 
som relaterade förändringar. De menar även att de fått en ny utvär-
deringsmodell som kan användas i sin helhet eller i mindre delar i olika 
moment av verksamhetsplanering och -uppföljning. De poängterar 
också följande:

Vår förhoppning innan vi startade var att framför allt skapa ett 
externt kommunikationsverktyg, och denna förhoppning har uppfyllts. 
Vi känner att vi kan kommunicera de värden som skapas på Nästa Steg 
på ett helt nytt och mer effektivt sätt.  

De lyfter även fram konsekvenser på ett individuellt plan. Bland annat 
har analysen bidragit till att många av de inblandade fått en ökad med-
vetenhet om sin egen eller organisationens status. Exempelvis har 
huvudintressenterna (deltagarna) involverats i analysen genom inter-
vjuer och diskussioner, vilket bidragit till en ökad reflexion hos dem 
själva om deras personliga utveckling. För andra intressenter, likväl som 
för andra inblandade, har analysen som helhet tydliggjort vad verksam-
heten bidrar med. Det har i sin tur gjort att engagemanget för verksam-
heten, likväl som spridandet av budskapet om de sociala värdena, ökat. 
Dessutom har arbetsmotivationen hos de involverade ökat. Skoglund 
och Wessbro avslutar med att konstatera följande:

För oss som utfört SROI-analysen har arbetet gett mycket på många 
sätt. Givetvis ökad kunskap i SROI som metod, men också en kompe-
tenshöjning gällande systematiskt arbete då sådant krävs när man ska 
lära sig något helt nytt. Det har nog också varit en bra samarbetsöv-
ning. Vi känner varandra väl men detta var en prövning då det verk-
ligen handlade om att göra sin del i rätt tid och på rätt plats men ändå 
stötta varandra i vars och ens områden. Vårt samarbete har fördjupats 
avsevärt i och med den här utmaningen.
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Sammanfattning och avslutande reflexioner
I det här kapitlet har betydelsen för sociala företag att mäta och förstå 
effekter lyfts fram. Som konstaterats är det i och med dessa som värde 
skapas, och ska vi veta något om en organisations framgång behöver vi 
därmed förstå effekterna som verksamheten ger upphov till. Tre koncept 
som bidrar till en sådan ökad förståelse har också presenterats. Med 
social redovisning kan sociala effekter fångas, framför allt genom ett tyd-
ligt intressentperspektiv där det är de anställda som leder och genomför 
processen. Via socioekonomiska bokslut fokuseras de ekonomiska effek-
terna av en verksamhet, och mer precist används konkreta verktyg som 
insatskedjor för att fånga de totala samhällsekonomiska konsekven-
serna. Med SROI:s fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska effek-
ter fångas slutligen en verksamhets totala värdeskapande, både internt 
och externt. Och detta sker bland annat med hjälp av verktyg för att  
värdera mer mjuka effekter av social och miljömässig karaktär.

Så om du vill att ni i din organisation ska öka förståelsen av de effek-
ter ni skapar, vilket koncept ska ni då välja? Svaret på den frågan beror 
till stor del på vad ert syfte med mätningarna är, och vad ni ska använda 
den genererade informationen till. Det är viktigt att inte mäta bara för 
att det går att mäta, utan utformning av en genomtänkt styrmodell är 
nödvändig så att ni verkligen får valuta för de investerade resurserna, 
det vill säga att nyttan av styrningen överstiger kostnaden. 

Kom också ihåg att det självklart inte finns något som säger att ni 
behöver hålla er till ett specifikt koncept. Som framgår av de korta kon-
ceptbeskrivningarna i det här kapitlet har alla tre lite olika styrkor och 
svagheter, precis som alla andra befintliga styrkoncept, och det är san-
nolikt möjligt att kombinera de delar som ni upplever som särskilt 
intressanta till ett eget specialdesignat koncept som passar just er orga-
nisation. Det skulle dock kräva en del inläsning för att förstå de olika 
koncepten mer i detalj, men det leder å andra sidan förhoppningsvis  
till väl avvägda beslut om varför ni ska mäta, hur den sammantagna 
styrmodellen ska se ut, och varför ni ska använda den. 

Samtidigt tycker jag att vi har kommit till en punkt där vi är i behov 
av konsolidering snarare än utveckling av nya styrkoncept. Det finns en 
mycket bra bas att stå på för att förstå effekter och värde, så låt oss gräva 
djupare i det vi har. I den bästa av världar har vi dessutom enats om ett 
gemensamt och standardiserat system för att mäta, förstå och kommu-
nicera effekter, precis som pengar är vårt standardiserade system för att 
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förstå och hantera ekonomiska transaktioner. Det är en lång väg dit, 
men det är läge att börja den resan!

Jag vill också att du tar med dig att styrning alltid handlar om förenk-
lingar. När vi på olika sätt försöker mäta och förstå saker, oavsett om det 
sker på kvantitativ väg med siffor eller genom subjektiva observationer 
som förmedlas med ord, skapar vi förenklingar för att vi ska kunna ta 
till oss informationen. Undvik därför jakten på absolut exakthet, för ni 
kommer ändå inte att hitta den. Betrakta hellre styrning som ett sätt att 
försöka förstå bättre, och att tillräckligt detaljerat vanligen räcker gott.

Det sistnämnda leder mig in på min avslutande reflexion, och den 
gäller jämförelser mellan olika verksamheter, så kallad benchmarking. 
Jag har varit involverad i en rad diskussioner om detta på sista tiden, 
och en vanlig önskan från beslutsfattare – exempelvis sådana som beslu-
tar om fördelning av monetärt stöd till organisationer – är att få ett 
beslutsunderlag som gör det möjligt för dem att prioritera utifrån orga-
nisationernas faktiska eller potentiella framgång. Det är självklart fullt 
förståeligt. Men problemet som jag upplever är att mycket av diskussio-
nerna kring detta kretsar kring vad som ska mätas för att få så exakt 
jämförbarhet som möjligt. Men som sagt, sådan exakthet är inte möjlig 
att nå. Inte ens när det gäller den strikt ekonomiska externredovis-
ningen, som en hel del uppfattar som objektivt sann, är exakta jämförel-
ser möjliga (se exempelvis Scheja, 2009). 

Med det sagt tycker jag att det även ur beslutsfattares prioriteringsper-
spektiv är viktigast att återgå till syftet med all styrning, det vill säga att 
påverka beteenden. Att begära information från organisationer – som ju 
utgör en del av styrningen – innebär att de görs uppmärksamma på just 
de områden som informationen avser. Om beslutsfattare således efter-
frågar övergripande effektbaserade mål hos organisationer, som de dess-
utom får fria händer att rapportera utfallet mot, stimuleras sannolikt ett 
beteende hos de senare som fokuserar på det som är värdeskapande, 
nämligen effekter. Ska de rapportera om effekter måste de ju bry sig om 
vilka effekter de skapar, och en sådan medvetenhet är viktig för att kunna 
utveckla verksamheten! Åstadkommer vi detta generellt har vi dessutom 
kommit väldigt långt. Och att få in olika icke standardiserade rapporter 
om organisationers prestationer behöver inte heller vara ett problem  
utifrån ett prioriteringsperspektiv för beslutsfattare. Vad det i stället kan 
handla om är att hitta nya kreativa lösningar för utvärdering av dem, 
men det är en diskussion som vi får ta i ett annat kapitel i en annan bok. 
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