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Introduktion
Den sociala ekonomins föreningar och idéburna aktörer gör stor nytta i 
samhället. Inte minst bidrar de till att möta stora sociala behov och hitta 
lösningar på de utmaningar och möjligheter samhället står inför. Den 
positiva effekt en förenings verksamhet har på samhället, ekonomiskt eller  
i form av andra värden, kan kallas samhällsnytta eller social nytta. 

I denna metodguide använder vi begreppet social nytta. Ett exempel på 
sådan nytta kan vara en förening som genom idrott främjar folkhälsa, 
vilket i sin tur ger lägre kostnader för samhället. Ett annat exempel kan 
vara ett kooperativt socialt företag som skapar anställningar för personer 
som stått utanför arbetsmarknaden, vilket stärker individen och gynnar 
samhället.

De ofta osynliga värden som skapas är viktiga och behöver synliggöras. 
Det finns flera sätt att mäta och förmedla den sociala nytta som er förening 
skapar. En tydlig redovisning synliggör det viktiga arbete föreningen gör, 
ökar transparens och trovärdighet samt möjliggör ökad kunskap och 
förståelse hos föreningens intressenter. Genom att ta hjälp av en metod som 
passar föreningens storlek och syfte kan den nytta föreningen gör bli synlig. 
Metodarbetet innebär i sin tur ofta att man involverar sina intressenter, 
vilket ger möjlighet till bättre samarbeten och utveckling av mål och 
verksamhet. 

En tydligare redovisning och kommunikation av den sociala nytta 
föreningen skapar kan i sin tur öka möjligheten att få projektmedel och 
finansiering av verksamheten. Konkurrensen om projektmedel och bidrag 
är stor. När bidragsgivare och kommunen ska se till att de medel de 
förfogar över används på bästa sätt behöver de prioritera mellan olika 
aktörer. Då är det viktigt att de förstår den sociala nytta föreningen tillför 
samhället. 

Vi vill uppmuntra er att redovisa er sociala nytta. Vår förhoppning är att 
denna guide, som presenterar ett smörgåsbord av olika metoder, ska hjälpa 
er hitta en metod som passar era behov och er verksamhet så att ni kan 
göra ännu mer nytta.

En viktig startpunkt är att ni skall vara överens om att gå in i detta arbete. 
En förening har all rätt att existera och verka utan att redovisa sin sociala 
nytta. Det finns ett starkt egenvärde i föreningens existens i sig. Se denna 
guide som en möjlighet i de fall ni tycker det är relevant att visa er sociala 
nytta.

Social nytta
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Målgrupp och begrepp
Denna metodguide vänder sig främst till aktörer inom social 
ekonomi/civilsamhälle, såsom föreningar, kooperativ, samfund, 
stiftelser och utvecklingsgrupper. Vi hoppas även guiden kan  
ge inspiration till offentlig sektor i synen på föreningar och social 
nytta. Här följer vissa nyckelbegrepp som kan vara bra att ha  
koll på.

CIVILSAMHÄLLET ELLER DET CIVILA SAMHÄLLET utgörs av sammanslutningar av 
människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan 
också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor orga-
niserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse 
av något slag.

DEN SOCIALA EKONOMIN är ett annat begrepp som används för att beskriva den 
del av ekonomin och samhället som utgörs av av verksamheter som primärt 
har samhälleliga ändamål. Den bygger på demokratiska värderingar och är 
organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten be-
drivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmän-
nytta eller medlems-nytta som främsta drivkraft. Social ekonomi bidrar till 
att minska utanförskap, ojämlikhet och segregation och möjliggör engage-
mang och delaktighet för medborgare.

Med IDÉBURNA ORGANISATIONER menas verksamheter som främjar ett värde, 
en idé, som inte syftar direkt till privata ekonomiska vinster och gynnar 
allmän-eller medlemsintresse.

EN KOOPERATION ELLER ETT KOOPERATIV är en form av ekonomisk samverkan,  
där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har  
behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlem-
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marna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhälls-
nytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ.

De aktörer som föreningen har kontakt med och kan behöva kommunicera 
med kallar vi här OMVÄRLDSAKTÖRER (INTRESSENTER) som finns runt om fören-
ingar är till exempel kommun, stat, myndigheter, privatpersoner, medlem-
mar, brukare, finansiärer, långivare, upphandlande organisationer, andra 
föreningar, företag, leverantörer, sponsorer med flera.

Med SOCIAL INNOVATION menas innovativa produkter, tjänster, processer och 
metoder som löser samhällets utmaningar.

Med CSR, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY menas att företag tar ansvar för hur 
de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt 
perspektiv.

Målet med SOCIALA FÖRETAG är att skapa social nytta för individer och sam-
hälle.

Med SAMHÄLLSNYTTA menas den nytta man gör för omgivande samhälle. 

BILD: NIKLAS MAUPOIX



6

Att kommunicera  
social nytta
Ett första steg är att synliggöra och kommunicera den  
sociala nytta föreningen skapar. 

Grunden är att ni måste beskriva hur ni PÅVERKAR OMGIVNINGEN utanför er 
verksamhet. Beskriv resultaten från er verksamhet på er hemsida. Det kan 
vara hur många ni når i er målgrupp och vilken skillnad ni gjort. Fokusera 
på vilken nytta ni gör för omgivningen och beskriv dessa med egna ord, 
och/eller med hjälp av en av de metoder som presenteras i denna guide. 

Var transparenta med hur ni arbetar, vad ni uppnår och vilken NYTTA ni 
skapar. Allt går inte att mäta men kan beskrivas. Transparens ökar trovär-
digheten och förståelsen och väcker intresse.

Tänk igenom vilka som är era MÅLGRUPPER och hur ni bäst når dessa, till 
exempel via sociala medier, andra medier eller nyhetsbrev. Vill ni nå kom-
munen kanske er sociala nytta skall beskrivas i er årsredovisning, presenta-
tionsmaterial eller vid ett personligt besök.

Var tydliga med ert BUDSKAP. Vad vill ni att mottagaren skall tänka, känna 
och kunna efter att ha mottagit er kommunikation? Anpassa budskapet till 
respektive målgrupp/intressent.

Sprid GODA EXEMPEL. Berätta om lyckade projekt, arbetssätt och exempel 
från er verksamhet, hur det ni gör påverkar er målgrupp. STORYTELLING – att 
använda berättelser kan vara ett sätt att synliggöra värden som inte är mät-
bara. 

Var transparenta med hur ni arbetar, vad ni uppnår och vilken nytta ni ska-
par. Allt går inte att mäta men kan beskrivas. Transparens ökar trovärdig-
heten och förståelsen och väcker intresse.Om ni söker anslag eller projekt-
pengar för projekt som anknyter till social ekonomi, var noga med att SKILJA 

PÅ ERA AKTIVITETER OCH DEN NYTTA ni gör. Nyttan är resultatet av era aktiviteter. 

Att bygga relationer med sina INTRESSENTER är viktigt. Se till att träffa dem 
med viss kontinuitet genom att följa upp, bjuda in till träffar, skicka nyhets-
brev och berätta om er utveckling. 

Föreningar har ofta stor KOMPETENS kring sociala frågor och hållbarhet. Ett 
sätt att nå ut kan vara att låta företag bjuda in föreningen att prata om ett 
tema så som mångfald, barnens rätt eller utbrändhet. Ni kan utveckla samar-
bete med ett företag. Exempelvis har Telenor och Ecpat ett samarbete kring 
hur man kan stoppa barnpornografi på nätet. Andra exempel är samarbeten 

Sprid
goda 

exempel
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kring integration där företag erbjuder praktik, sommarjobb och så vidare. 

Var tydlig med era VÄRDERINGAR, en tydlig värdegrund gör det lättare att 
kommunicera och hitta rätt samarbeten.

Från april 2013 till mars 2014:

För varje 

Investerad

Har vi skapat Vi har sparat

I socialt värde för samhället i bidrag
1 SEK 2,5 SEK 41 MSEK

Vi har stöttat

42 600
Individer

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN BESKRIVA SOCIAL NYTTA
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Här är några exempel på hur  
man kan kommunicera social nytta:

■■ ”En individ i utanförskap kostar samhället 10–15 miljoner under sin 
livstid, enligt Skandia. Vi träffar över 100 elever/årskull av de som  
riskerar att hamna i utanförskap. Det är rimligt att vi kan påverka minst 
5–10 av dem. Det blir en besparing för samhället på mellan 50–150  
miljoner kronor.”                  UR MY DREAM NOW SOCIAL IMPACT REPORT 2014/2015

■■ ”Vi gjorde ett hållbarhetsbokslut, Economy for the Common Good,   
 ECG. Det visar hur stor samhällsnytta våra företag skapar i form av  
 sociala, miljömässiga och demokratiska värden. På en skala från   
 0–100 % har få företag hittills fått mer än 50 %. Vägen ut! fick  
 63 % och är ett av de mest framstående ECG-företagen utifrån de  
 sociala aspekterna.” 

UR VÄGEN UT! KOOPERATIVENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014

■■ ”Varje år skapar Svenska Röda Korset plats för cirka 1 000 personer i 
praktik, arbetsträning eller annan samhällsåtgärd.” 

UR RÖDAKORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2014

■■ ”67 företag har bildats med vår hjälp under året.” 
UR COOMPANIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

■■ ”En färsk undersökning visar att verksamheten med klassmorfar inte 
bara skapar trygghet för barnen utan också sparar in pengar åt skolan. 
Varje klassmorfar frigör årligen över 100 000 kronor som kan användas 
till lärarnas förberedelser eller för att de bättre ska kunna ta hand om 
och stötta enskilda elever.” 

KLASSMORFAR.SE 

■■ ”CASA är ett företag som möjliggör för de anställda att själva äga sin 
verksamhet. Detta leder till större ansvarstagande och engagemang.”

 CASASVERIGE.COM

■■ ”Yalla Trappan vann Malmö stads näringslivspris i kategorin mång  
 fald!”

YALLATRAPPAN.SE

■■ ”Vi redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 och 
vår hållbarhetsredovisning granskas externt av revisionsföretaget 
KPMG.” 

FOLKSAM.SE 

■■ ”Tillsammans med våra flitiga miljöarbetare ser vi till att företag och 
organisationer på ett konkret och annorlunda sätt är med och bidrar till 
en hållbar närmiljö och biologisk mångfald i staden.” 

STADSKUPAN.SE 
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Metoder

Vi beskriver ÅTTA OLIKA METODER och vad som skiljer dem åt, vilka resurser 
som krävs av föreningen för att genomföra arbetet, samt vad resultatet blir 
utav den enskilda metoden. 

Varje metod är unik. Det finns hundratals olika metoder. Vi har valt ut 
dem som dels är vanliga i Sverige, dels används redan idag av föreningar.  
Vi hoppas beskrivningarna skall väcka inspiration till vidare fördjupning.

 Många intressenter såsom offentlig sektor med flera efterfrågar att för-
eningar beskriver sin sociala nytta, men än så länge inte vanligt med krav 
på en viss metod. Däremot kan en förening genom att arbeta med en metod 
mer systematiskt på ett trovärdigt och tydligare sätt synliggöra  
sin sociala nytta. 
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Metod 1.  
VISOREK – Verktygslåda  
för social redovisning 
Metoden resulterar i en handlingsplan med formulerade mål 
kring vilken nytta föreningen levererar. Fokus är att utveckla 
verksamheten och därmed öka nyttan.

Beskrivning av metod
Visorek, Verktygslåda för social redovisning, är en metod särskilt fram-
tagen för att visa resultat i sociala kooperativ men som kan vara användbar 
även för andra föreningar. Metoden hjälper verksamheten att utvecklas 
och redovisa resultat inom tre områden: social nytta, ekonomisk nytta och 
miljönytta. Visorek hjälper också kooperativet att utvecklas genom att med-
lemmar och intressenter ges möjlighet att vara delaktiga i processen.  
Metoden är utformad för att följa verksamhetsåret och redovisas när året 
är till ända. Metoden är uppdelad i sex steg där varje steg motsvarar en 
träff på 2–4 timmar

STEG ETT innebär information om metoden och samt beslut om att avsätta tid 
för det framtida gemensamma arbetet samt fördela ansvarsområden. I me-
todboken finns några övningar där deltagarna får möjlighet att lära känna 
varandra. Metoden kommer bäst till sin rätt om medlemmar, styrelse, 
intressenter och finansiärer etc. träffas och arbetar tillsammans. 

I STEG TVÅ arbetar föreningen och dess intressenter fram den gemensamma 
värdegrunden som sedan skall ligga till grund för det fortsatta arbetet. Även 
här får gruppen förslag på övningar som underlättar det gemensamma 
arbetet.

TREDJE GÅNGEN gruppen träffas analyseras den praktiska verksamheten, olika 
ansvarsområden och reella arbetsuppgifter jämförs med önskvärda arbets-
uppgifter för analys om det är skillnad mellan det kooperativet arbetar med 
och det bästa möjliga arbetssättet. Även här erbjuder Visorek metoden ett 
antal handfasta övningar för att underlätta arbetet. 

FJÄRDE TRÄFFEN görs en omvärldsanalys. Vilka intressenter finns kring fören-
ingen och vilka saknas är frågor som föreningen skall ställa sig. Övningens 
syfte är att kartlägga intressenterna, både de nuvarande och de önskvärda 
för att sedan utarbeta en handlingsplan för hur föreningen skall fortsätta 
arbetet med dessa. Inför intressenterna skall föreningen också påvisa nyttan 
med sin verksamhet. 

öka nyttan
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Resultatet av att använda metoden
I och med de fyra första träffarna har föreningen och de inbjudna intressen-
terna lagt en grund för förståelse av den gemensamma värdegrunden, hur 
man jobbar och vilka grupper i samhället utanför medlemskretsen som på-
verkas av föreningens arbete. De avslutande två träffarna kan därför ägnas 
åt att formulera nyttan som föreningen levererar.

Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
För föreningar som vill utvecklas och sätta upp mål för verksamheten. 
Målen skall vara SMART(A) det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade (att 
alla är överens) Realistiska, Tidsbundna och förknippade med en Aktivitet. 
I handboken finns exempel på mål samt beskrivning på olika sätt att mäta 
de uppställda målen. Föreningen ställer upp mål inom ekonomi, miljö och 
det sociala området samt hur man skall göra (vilken aktivitet) för att uppnå 
dessa mål. Att uppnå målen är liktydigt med nytta som föreningen levererar 
och kommuniceras sedan till intressenter och omvärld. Visorek ger också 
råd om hur denna nytta kan redovisas.

Vad krävs av föreningen
Varje steg innebär ett möte på 2–4 timmar vilket innebär cirka 20 timmar 
med ytterligare tid för planering och inbjudningar. Beroende på hur omfat-
tande målen är och hur lång tid föreningen avsatt för arbetet med att uppnå 
målen kan det ta allt mellan ett kvartal till ett år mellan uppställda mål och 
redovisning.

Fördjupning
skoopi.coop/tag/ 
visorek
Här finns även länk till 
den något förenklade 
Gemenskapsguiden.

BILD: ISOLDER BERNER
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Metod 2. 
ECG – Economy for 
the Common Good
Metoden är ett relativt enkelt verktyg som ska hjälpa aktörer 
agera på ett socialt, miljömässigt och demokratiskt hållbart 
sätt. Resultatet, ett ECG-bokslut, är konkret och visar via ett 
poängsystem vad föreningen är bra på och vilken samhällsnytta 
föreningen gör.

Beskrivning av metod
Economy for the Common Good (ECG) är ett verktyg som skapades 2011 
i Österrike och bygger på en vision om en ekonomi där människors- och 
vår miljös välmående står i centrum. ECG har fått stor spridning genom 
sitt konkreta och visuella verktyg, ECG-bokslutet, där verksamheter kan 
ta fram ett nuläge som visar den samhällsnytta som genereras. Verktyget 
(bokslutet) är enkelt att förstå, använda och kommunicera och är en hjälp 
för att ytterligare förbättra verksamheten.

Bokslutet bygger på en matris där fem grundläggande värderingar, mänsklig 
värdighet, solidaritet, hållbarhet, rättvisa och demokrati, ställs i relation till 
verksamheten och dess intressenter så som anställda, kunder och komman-
de generationer. Tillsammans skapar matrisen 17 delar som alla har 3–5 
kvantitativa och kvalitativa frågeställningar. Syftet är att gynna de aktörer 
som agerar på ett socialt, miljömässigt och demokratiskt hållbart sätt.

När en verksamhet har gått igenom de 17 delarna får de mellan 0–1000 
ECG-poäng. Får verksamheten 0 poäng skapar de väldigt lite eller ingen 
samhällsnytta. Får de 1000 poäng skulle verksamheten inte ha någon social 
eller miljömässig negativ påverkan alls utan bara skapa samhällsnytta. Idag 
har få verksamheter fått över 500 poäng då det finns mycket utvecklingspo-
tential för alla verksamheter att bli mer hållbara.

Resultatet av att använda metoden
Genom att ta fram ett ECG-bokslut skapas en tydlig bild över verksamhe-
tens hållbarhetsarbete och den samhällsnytta den genererar. Man ser vad 
verksamheten är bra på och var det finns utvecklingspotential vilket skapar 
transparens. Bokslutet och dess resultat blir ett bra underlag för extern och 
intern kommunikation om miljömässiga och samhällsmässiga värden och 
styrkor. Erfarenhet visar att processen att ta fram ett ECG-bokslut skapar 
engagemang hos medarbetarna.

Social
hållbar-

het
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Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
Idag har en stor bredd av företag och organisationer tagit fram egna ECG-
bokslut. Från ett arbetsintegrerade socialt företag i Sverige till skolor, före-
tag och banker. Metoden passar olika slags organisationer och storlekar då 
man kan genomföra bokslutet på tre olika nivåer; 

■■ Verksamheten tar själv fram ett bokslut. Arbetsmaterialet är gratis   
 och en egen ECG-utvärdering ger en ECG-blomma.

■■ Flera verksamheter går samman och anlitar en ECG-konsult som gör   
 en grupp- process där de olika deltagande verksamheterna utvärderar  
 varandra. Detta ger två ECG-blommor.

■■ Verksamheten gör ett eget ECG-bokslut med möjlighet att få stöd från  
 en ECG-konsult. Verksamheten tar sedan in en ECG-revisor som gran- 
 skar och certifierar ECG-bokslutet vilket sedan gäller i två år. Detta ger  
 tre ECG-blommor.

Vad krävs av föreningen
TID Man kan välja att göra ECG-bokslutet själv vilket kräver mer tid för att 
sätta sig in i frågeställningarna. Uppskattningsvis tar det 1–3 timmar per 
del (av de 17 delarna) samt tid för att summera och kommunicera resul-
tatet. Underlaget för ECG-bokslutet är det ekonomiska bokslutet och ifall 
verksamheten eventuellt har andra styrdokument och policydokument.

KOSTNAD Priset är skalbart beroende på om man väljer alternativ 1, 2 eller 3 
ovan och beroende på organisationens storlek. Kostnader är ECG medlem-
skap som är obligatoriskt för alternativ 2 och 3, ECG-konsult och ECG-
revisor om man väljer att anlita sådana. 

Exempel på kostnader för:

Se mer priser på hemsidan under ”external-audit”.

Språk – Idag finns det kostnadsfria arbetsmaterialet på engelska.

Fördjupning
ecogood.org/en

Kunnig person 
att kontakta: 
Emma Petersson, 

Hifab AB i Göteborg, 
emma.petersson@
hifab.se

 Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3
1-2 anställda  Ingen avgift  Medlemskap 1 500 kr/år  Medlemskap 1 500 kr/år
  + +
  Grupprocess ca 7-10 000 kr ECG konsult (frivilligt)
  (1 deltagare) +
   Revisor ca 6 000 kr

11-25 anställda Ingen avgift Medlemskap 4 000 kr/år Medlemskap 4 000 kr/år
  + +
  Grupprocess ca 10-15 000 kr ECG konsult (frivilligt)
  (2 deltagare) +
   Revisor ca 15 000 kr
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Metod 3. 
Social redovisning
En metod som genom framtagande av sociala mål, indikatorer 
och mätning redovisar de icke-finansiella resultaten. Resultatet  
är ett socialt bokslut som kan visas upp för intressenterna.

Beskrivning av metod
Social redovisning ger intressenterna och det omgivande samhället möjlig-
het att värdera organisationers resultat på ett sanningsenligt sätt samtidigt 
som de får en förståelse för balansen mellan sociala och ekonomiska  
värden. Dessutom ger den sociala redovisningen organisationen egen- 
kontroll över verksamheten och resultatet genom att tydligt och öppet 
redovisa hur man uppfyller uppsatta mål och vision. Lärdomar kan föras 
över från ett år till ett annat. Sociala delårsbokslut ger underlag för löpande 
justeringar och förbättringar i verksamheten. 

FÖRST skall uppdraget beskrivas och en plan för de resurser som krävs i 
form av tid, ekonomi och personal. Där anges också en övergripande tid-
tabell och andra spelregler som man finner viktiga samt vem/vilka som ska 
utföra redovisningen.

NÄSTA STEG innebär att identifiera organisationens intressenter. De som berörs 
av verksamheten är oftast fler än man tror och det är viktigt att de blir enga-
gerade i den sociala bokföringen. Intressenterna registreras och kärnintres-
senterna, de för bokföringsåret mest betydande intressenterna, identifieras. 

STEG TRE OCH FYRA innebär att bestämma de sociala målen och hur dessa skall 
mätas. Mål kan som exempel vara att anordna ett sommarläger för ungdo-
mar eller att anställa fler eller att få dubbelt så många medlemmar. 

Efter att mål och mätmetoderna fastställts samt när översikten är helt ifylld 
börjar det sociala bokföringsarbetet. Bokföringen sker regelbundet under 
verksamhetsåret – löpande bokföring genom enkäter, fallstudier, intervjuer 
och andra mätmetoder. När räkenskapsåret är slut finns det i bokförings-
pärmen ett eller flera verifikat till varje indikator. Dessa utgör beviset för de 
sociala händelser som redovisas i bokföringen.

Resultatet av att använda metoden
Slutligen analyseras bokföringen och summeras till ett socialt bokslut. 
Bokslutet visar och bevisar organisationens sociala prestationer under året – 
och så småningom över åren. I bokslutet redovisas det sociala resultatet för 
organisationens intressenter. Bokslutet ska kunna förstås av organisationens 
intressenter.

sociala mål
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Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
Social redovisning (SOR) är ett arbetssätt anpassad till organisationer som 
vill redovisa de icke finansiella resultaten på samma regelbundna och tro-
värdiga sätt som de finansiella. Ett komplement till den ekonomiska redo-
visningen. SOR används som ett verktyg när man vill mäta och synliggöra 
värden som den ekonomiska redovisningen inte täcker. 

Social redovisning kan bland annat användas när:

■■ Föreningar behöver visa om de verkligen uppnår sina syften och mål.

■■ Föreningen i ett projekt vill redovisa sitt resultat för uppdragsgivaren

■■ Organisationen önskar rapportera sitt sociala resultat baserat på verifie-
rade fakta i stället för obekräftade påståenden.

■■ Medlemmar och styrelse på ett mer systematiskt sätt vill följa, styra och 
utveckla verksamheten.

■■ Föreningen önskar ett underlag för kvalitetssäkring och kvalitetsutveck-
ling i verksamheten.

Kan även användas av offentlig sektor för att redovisa på vilket sätt man 
fullgör, eller inte fullgör, sitt uppdrag mot befolkningen.

Vad krävs av föreningen
I den sociala redovisningsprocessen hjälps man åt med att kartlägga och 
samla in organisationens styrdokument (verksamhetsplaner, årsredovisning-
ar, broschyrer, stadgar, avtal etc). Dessa utgör underlaget för den sociala 
redovisningen.

Fördjupning
SoR Handboken,  
Utgivare: 
Metoder och handled-
ning för lokal organi-
sations- och verksam-
hetsutveckling, Svenska 
studiecentralen,  
Vasa 2005
För metoden och texterna 
svarar CB Support Swe-
den/Håkan Björk

SoR Handbok i  
pdf-version: 

ssc.fi/Site/Data/288/
Files/handbok/sor.pdf

BILD: ISOLDE BERNER
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Metod 4. 
SROI – Social Return  
on Investment
En metod som får fram ett samhällsekonomiskt värde, lämplig 
för föreningar som vill hitta ett sätt att kommunicera den sociala 
effekten av sitt arbete samt utvärdera om man gör rätt saker

Beskrivning av metod
SROI är ett strukturerat sätt att förstå de effekter och värden som en verk-
samhet skapar – ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Detta sker med hjälp av den så kallade beviskedjan. En beviskedja beskriver 
den aktuella verksamheten och dess konsekvenser utifrån insatser, aktivi-
teter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. För att illustrera 
används här en idrottsförening som utgångspunkt, det vill säga hur deras 
sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapande kan beskrivas med 
hjälp av SROI.

Aktiviteterna utgörs av själva verksamheten. För en idrottsförening handlar 
det primärt om idrottsaktiviteterna som föreningen bedriver, till exempel 
fotbollsträning för ungdomar. Insatserna handlar om vad det är för resurser 
(framför allt i tid och pengar) som krävs för att genomföra idrottsaktivi-
teterna. I den fiktiva idrottsföreningen är all frivillig tid som föreningens 
ledare lägger den stora insatsen. 

De genomförda aktiviteterna leder till ett antal prestationer, som kan 
beskrivas som de kvantitativa konsekvenserna av aktiviteterna. För en 
idrottsförening kan det vara antal barn och ungdomar som engageras varje 
vecka, antal ledare i föreningen, antal träningstimmar per vecka och antal 
föräldrar som är engagerade i intäktsgenererande aktiviteter. Prestationer 
är viktiga att synliggöra, men de säger ingenting om huruvida värde ska-
pas. Det är därför centralt i SROI att kartlägga vilka social, miljömässiga 
och ekonomiska effekter som uppstår, det vill säga positiva och negativa 
förändringar som har ett värde i sig. Dessa effekter skapas alltså som ett 
resultat av aktiviteter, insatser och prestationer.

Med sociala effekter avses exempelvis den förbättrade konditionen, ökade 
självkänslan och ökade sociala tryggheten som idrottsföreningen skapar för 
barnen. Miljömässiga effekter kan vara negativ miljöpåverkan eller positiva 
förbättringar. Med ekonomiska effekter avses ekonomisk vinst eller förlust, 
exempelvis för föreningen som helhet eller för samhället genom minskad 
ohälsa.

Värdera 
arbetet
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Det näst sista steget i beviskedjan, påverkan, handlar förenklat om att syn-
liggöra om det finns andra aspekter idrottsföreningens egna aktiviteter som 
bidragit till att de aktuella effekterna skapats, och i så fall uppskatta till 
hur stor del. Avslutningsvis handlar värdeskapandet om att kartlägga vilket 
värde som varje enskild effekt skapar. Idrottsföreningen kan kartlägga vad 
den förbättrade konditionen, ökade självkänslan respektive ökade sociala 
tryggheten är värd för barnen. Värdet av det sociala, miljömässiga och 
ekonomiska effekterna mäts med hjälp av kronor och ören, bland annat för 
att få en känsla för dess omfattning samt kunna jämföra värdet av de olika 
effekterna med varandra. 

Resultatet av att använda metoden
Att använda SROI innebär att på en mer detaljerad nivå förstå konsekven-
serna av verksamheten. SROI är ett skalbart koncept vilket innebär att 
beviskedjan kan användas på olika detaljnivå, allt från övergripande be-
skrivningar i form av berättelser (narrationer) om hur insatser omvandlas 
till värdeskapande, till att i detalj mäta de olika delarna av beviskedjan.  
I det sistnämnda fallet kan ett så kallat SROI-värde beräknas. SROI-värdet 
4–4,5:1 är ett exempel på ett sådant, som säger att för varje investerad 
krona i verksamheten skapas ett totalt värde (socialt, miljömässigt och eko-
nomiskt) motsvarande fyra till fyra och en halv kronor. Det är dock viktigt 
att poängtera att det är själva tillämpningen av SROI som skapar mervärde, 
inte SROI-värdet i sig.

Vilken förening lämpar sig metoden för/typ av förening
I och med att SROI kan användas på olika detaljnivå kan konceptet också 
användas av vilken typ av förening eller verksamhet som helst. Det handlar 
snarare om att anpassa användningen utifrån den tiden, kompetensen och 
de ekonomiska resurserna som föreningen fogar över, samt vad som är syf-
tet med att använda sig av SROI. I många fall utgörs mervärdet av att själv 
förstå och förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättning-
arna för den egna verksamheten, snarare än att kommunicera den skapade 
nyttan externt. Men självklart kan båda perspektiven användas när SROI-
analysen väl är genomförd.

Vad krävs av föreningen/resurskrav, tid, kompetens, pengar
Tidsåtgången, kompetensen och de ekonomiska resurserna som krävs för 
att arbeta med SROI varierar beroende på syfte och tillämpning. För att 
skapa en övergripande berättelse om verksamheten och dess konsekvenser 
med hjälp av beviskedjan kan det räcka med ett par dagars arbete för en 
enskild individ, givet att individen känner till grunderna i konceptet. För en 
fullskalig analys med beräkning av ett SROI-värde krävs istället ett antal 
hundra timmar, en mycket god förståelse för SROI som koncept likväl som 
en mycket god kompetens kring att mäta, följa upp och utvärdera verksam-
heter. Ju mer kvantitativ mätning som ska genomföras, desto mer tid och 
kompetens krävs det. 

Fördjupning
 
För mer information om 
SROI, se

sroi.se

socialvalueuk.org
 
Där finns även en bok  
om SROI att beställa.  
För muntlig kontakt, 
eventuell utbildning eller 
processledningen i  
SROI-arbetet, kontakta 
SERUS

sroi@serus.se
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METOD 5. 
LFA – Logical Framework  
Approach
LFA är i grunden en projektplaneringsmetod men kan vara bra 
när dialog är viktig och utgångspunkten är den förändring 
målgruppen önskar ska ske. Metoden är användbar för att 
formulera sociala effektmål och förespråkas av bl a ESF-rådet  
och Sida.

Beskrivning av metod
LFA, som på svenska kan skrivas ut ”Lyssna, Fundera, Agera” är en metod 
för att planera ett projekt. Utgångspunkten är dialog kring ett problem som 
föreningen och dess medlemmar vill lösa. Kanske är problemet att livsmed-
elskedjorna slänger för mycket mat eller kanske slutar de flesta flickor att 
träna fotboll när de kommer i tonåren. Det viktiga är inte vad föreningen 
gör inom ramen för projektet, utan vad det leder till, att flickor fortsätter 
träna fotboll eller att färre livsmedel slängs – en metod för måluppfyllelse. 
LFA gör det lättare att utforma projekt på ett systematiskt och logiskt sätt, 
samt att samarbetsparterna når en gemensam förståelse för projektet. LFA 
är dessutom till hjälp när man skall avgöra hur uppföljning, rapportering 
och utvärderingen av projekt skall ske. 

Roller i LFA-analysen
Det är angeläget att rätt personer genomför LFA analysen. De intressenter 
som ansvarar för och kommer att påverkas av projektet, medlemmar, del-
tagare beslutsfattare etc. i samarbetet som ska göra intressentanalys,  
problemidentifiering, målformulering och riskanalys.

1. Omvärldsanalys 
Alla föreningar och organisationer är en del av ett större sammanhang. Det 
vi kallar omvärld Projekt påverkas ständigt av olika ekonomiska, sociala 
och politiska processer som äger rum i samhället. Vid projektplanering 
måste man ha bilden klar för sig. Vilka utomstående faktorer är viktiga för 
projektets måluppfyllelse? Man gör därför en första övergripande ”scan-
ning” över projektets omvärld. 

2. Intressentanalys
Intressenter är de som påverkas av och påverkar det som sker i projektet 
direkt eller indirekt. De kan vara individer eller organisationer och de kan 

LFA metodens 
innehåller 
9 olika steg 

1) Omvärldsanalys
2) Intressentanalys
3) Problemanalys
4) Formulering av målet 
med projektet 
5) Aktivitetsplan
6) Resursplanering
7) mått på måluppfyllelse
8) Riskanalys
9) Analys av förutsätt-
ningar för måluppfyllelse

De olika stegen görs inte 
i en tät nummerföljd, ett 
efter ett, för att sedan 
vara avklarade. Varje steg 
kan behöva revideras och 
anpassas under analysens 
gång. Alla steg kanske 
inte heller måste genom-
föras. Det viktiga är inte 
vilka aktiviteter som pla-
neras, t ex föreläsningar, 
kampanjer eller demon-
strationer, utan det är 
vad de leder till som är av 
betydelse. 
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vara både för eller emot en förändring. Olika intressenter har olika möj-
ligheter att påverka ett projekt. En kartläggning av projektets intressenter 
och deras förhållningssätt till projektet är en väsentlig del av projektplane-
ringen. 

3. Problemanalys 
Många projekt har påbörjats där lösningarna (aktiviteterna) har varit 
givna, utan att man först har analyserat problemet och dess orsaker. Ett 
komplext problem kan bli enklare att hantera om det delas upp i flera  
problemområden ibland blir det därmed olika delprojekt. 

■■ Vilket är det huvudsakliga problem som skall lösas med hjälp av  
 projektet?

■■ Vilka är de egentliga, grundläggande, orsakerna till att huvudproblemet  
 existerar?

■■ Vad är det som hindrar parterna från att själva lösa problemet?

■■ Vilka konsekvenser har problemet?

■■ Vem drabbas av problemet? 

4. Formulering av målet med projektet 
Om man varit noggrann i problemanalysen så skall inte målformuleringen 
innebära några svårigheter. Målen skall vara tydliga, realistiska och mät-
bara. Analysen kan ge svar på:

■■ Vad man på sikt vill uppnå med projektet? Varför är projektet viktigt?  
 (Övergripande mål)

■■ Hur vill projektägaren att situationen skall se ut när projektet är av- 
   slutat? Varför behöver målgruppen projektet? (Projektmål)

■■ Vilka olika bitar/delmål består situationen av. Vilka delmål behövs för  
 att uppnå projektmålet? Vad är det för service och produkter som  
 projektet ska producera? 

6. Resursplanering
Förvisa er om det finns resurser i form av tid, kompetens vilja och engage-
mang.

7. Mått på måluppfyllelse
För att kunna veta om projektets mål uppnås och utförandet är menings-
fullt behöver man identifiera ett antal indikatorer med vars hjälp man kan 
mäta utveckling på olika nivåer. En indikator är ett sätt att göra ett mål 
tydligt och påtagligt. Indikatorerna är ofta fler än målen. Att tänka på då 
man sätter upp indikatorer för mål & resultatuppfyllelse:

■■ Vad skall projektet uppnå i termer av kvalitet/vilken förändring avses?

■■ Vad skall projektet uppnå i termer av kvantitet/hur mycket, hur många?

■■ Under vilken tidsperiod?

■■ Vilken är målgruppen

8. Riskanalys
Intressenterna måste identifiera, analysera och bedöma olika faktorer som 
på olika sätt påverkar projektets möjligheter att uppnå sina mål. En analys 
av eventuella kritiska externa och interna faktorer, en riskanalys, ger en 
möjlighet att bedöma dess påverkan på projektet.

Föra dialog
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9. Analys av förutsättningar för måluppfyllelse
Ett projekt existerar inte i ett socialt, ekonomiskt och politiskt vakuum.  
För sin framgång är det beroende av normer, lagar, förordningar, politisk 
vilja och inte minst ekonomiska resurser, faktorer som projektgruppen inte 
direkt kan rå över, men som ändå utgör en förutsättning för måluppfyllel-
sen. Dessa förutsättningar bör analyseras innan projektet sätts igång. 

Resultatet av att använda metoden
Vid bedömning av alla typer av projekt granskas projektets relevans,  
genomförbarhet och uthållighet: De olika stegen i LFA-analysen ser till att 
projektet uppfyller kriterierna kring relevans, genomförbarhet och uthållig-
het.

■■ Relevans. Med hjälp av steg 1–4 i LFA-analysen kan man se om projekt-
gruppen gör rätt sak, om projektet löser ett viktigt och rätt problem som 
målgruppen har, om orsakerna till det problemet angrips. Dessa fyra steg 
visar om projektidén är relevant. 

■■ Genomförbarhet. Med hjälp av steg 5–7 kan man se att vi gör det på 
rätt sätt, om projektet är genomförbart om vi har tillräckligt med resurser 
och kapacitet för att genomföra aktiviteterna och därmed uppnå målen. 

■■ Uthållighet. Med hjälp av steg 8 och 9 kan man bedöma om projektet 
kan fortsätta av egen kraft, utan stöd utifrån, att effekterna av projektet 
kan bestå. 

Tänk alltid på att man bör anpassa LFA-analysen till situationen. Till  
exempel om ”projektet” avser att lösa ett mindre isolerat problem är det 
kanske inte alltid nödvändigt att gå igenom alla stegen i LFA-analysen  
lika grundligt.

Vilken förening lämpar sig metoden för/typ av förening
En förening som vill söka alternativt satsa pengar och tid på att försöka 
lösa ett problem kan med fördel nyttja LFA. Metoden tydliggör utma-
ningen, beskriver vad som skall göras och redovisar ett resultat – det sist-
nämnda är det som finansiärer och intressenter vill veta. ESF, Socialfonden 
använder ofta LFA som en utvärderingsmetod. 

Vad krävs av föreningen/resurskrav, tid, kompetens, pengar
Förberedelser och inbjudan av deltagare till två dagars seminarium med 
medlemmar, intressenter och berörda. Dessutom krävs en processledare 
som förmodligen kräver ersättning. 

 

LFA metoden 
 
har vuxit fram ur erfa-
renheter av vad som gör 
att projekt når framgång 
eller misslyckas. Utvär-
deringar av projekt har 
visat att vissa faktorer är 
av avgörande betydelse 
för god måluppfyllelse. 
Till framgångsfaktorer 
för god måluppfyllelse 
räknas:

Åtaganden och an-
svarstagande från alla 
parter.
Realism, realistiskt och 
tydligt satta mål.
Tydlig koppling mellan 
det som görs inom ramen 
för projektet (aktiviteter) 
och vad som skall uppnås 
(målen).
Kapacitet att hantera 
risker.
Tydliga roller och 
ansvarsfördelning.
Flexibilitet att anpassa 
projektplaner vid föränd-
ring.
Deltagande av mål-
gruppen vid projektut-
formningen.

Fördjupning
jamstall.nu/ 
verktygslada/ 
logical- 
framework-approach 

esf.se

sida.se
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METOD 6. 
Samhällsekonomisk  
utvärdering – NyttoSam
Metoden är särskilt inriktad på att påvisa den ekonomiska  
nyttan av verksamheter och projekt med syfte att minska 
utanförskap och ohälsa.

Beskrivning av metod
Att värdera sociala verksamheter, föreningars sociala nytta och samhälleliga 
projekt i monetära termer är mindre vanligt jämfört med utvärderings- 
modeller som påvisar förändringar utan hänsyn till mätbar ekonomisk  
nytta. Därför har vi valt att ta med metoden NYTTOSAM, utvecklad av  
Payoff. Ekonomisk utvärdering är ett värdefullt beslutsunderlag när besluts-
fattare måste kunna analysera och prioritera olika typer av insatser. 

NyttoSam är en metod som kan användas av både mindre och större fören-
ingar och projekt som vill påvisa den ekonomiska nyttan av åtgärder med 
syfte att minska utanförskap och ohälsa. Det primära syftet är att genom-
föra samhällsekonomiska utvärderingar som visar vilken nytta olika reha-
biliterande, alternativt förebyggande, åtgärder riktade mot utsatta grupper 
har för samhället som helhet och för dess olika aktörer. Utvärderingar kan 
dels göras i form av förstudier inför beslut om insatser, dels som delrap-
porter för uppföljning av resultat, till exempel inför strategiska beslut eller 
som uppföljning av hur verksamheter utvecklas. Metoden lämpar sig även 
mycket väl för slututvärderingar efter genomförda insatser eller uppföljning 
av långsiktiga effekter över tid. 

Utvärderingar kan utföras i ett förenklat utförande med hjälp av TYPFALL. 
Men hjälp av professionella bedömningar från till exempel projektledning 
och med hjälp av relevant kunskap om troliga, framtida resultat byggs olika 
typfallsscenarios upp. De samhällsekonomiska effekterna beräknas för typ-
fallen och ger en bild av vilka monetära effekter som kan uppstå om man 
jobbar på det sätt som beskrivs i typfallen. Detta tillvägagångsätt kan med 
fördel användas vid förkalkyler eller vid utvärdering av mindre projekt och 
verksamheter. 

Utvärderingar kan utföras som URVALSSTUDIER, där ett representativt urval 
görs. Uppgifter om urvalsgruppen beräknas och visar på vilka samhällseko-
nomiska effekter som faktiskt har uppstått. Detta tillvägagångssätt kan med 
fördel användas för stora projekt. 

minska 
ohälsa
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Utvärderingar kan utföras som TOTALSTUDIER. Uppgifter om den totala grup-
pen beräknas och visar på vilka samhällsekonomiska effekter som faktiskt 
har uppkommit. Detta tillvägagångssätt kan med fördel användas på grup-
per upp till 40 individer. 

Resultatet av att använda metoden
Utifrån insamlade och inmatade data på individnivå beräknas och redovisas 
effekterna dels för hur samhället som helhet påverkas, dels hur samhällets 
olika sektorer påverkas. Sektorerna utgörs av individerna själva, kommun/
stad, landsting/region, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt övrig 
stat. Med övrig stat avses till exempel kriminalvården, polisen och rättsvä-
sendet.

Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
Föreningar som vill ta fram en analys som visar på vilka samhällseko-
nomiska intäkter som skapas och hur stora insatskostnaderna har varit. 
Därigenom kan lönsamhet och återbetalningstid beräknas, det vill säga hur 
lång tid tar det för olika aktörer i samhället att få tillbaka de resurser som 
har satsats i den insats/verksamhet som utvärderas. Det går även att visa på 
troliga kostnader om målgruppen inte hade fått ta del av insatsen och det 
går att jämföra resultat och effekter från den aktuella utvärderingen med 
genomsnittliga värden för liknande projekt, vilka finns dokumenterade i 
Payoffs databas. 

Effekterna redovisas kortsiktigt, på ett år, innebärande att efterlägets fak-
tiska utfall jämförs med deltagarnas situation innan utvärderingen. Utöver 
detta redovisar Payoffs utvärderingar även effekterna på fem års sikt utifrån 
utfallet i efterläget.

Vad krävs av föreningen
Det är även möjligt att genomföra uppföljande utvärderingar där Payoff går 
in och mäter det faktiska utfallet två år (eller mer) efter det att deltagarna 
lämnat insatsen. Effekterna mäts i dessa fall genom att man jämför utfallet 
i ”efterläge två” med det ursprungliga efterläget. På detta sätt kan säkrare 
slutsatser dras om projektens longitudinella utfall.

Fördjupning
payoff.se

BILD. ULLA-KARIN KARLSON
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Metod 7. 
GRI – Global Reporting 
Initiative 
Denna metod används främst av större företag. Kommer bli 
lagkrav inom EU för stora organisationer. Metoden får anses 
vara omfattande. Bra för organisationer som vill ha kontroll av 
kvalitet, inköp med mera.

Beskrivning av metod
GRI är en organisation som har utvecklat en standard för hur organisatio-
ner kan förstå och kommunicera sin påverkan på miljön och vissa sociala 
områden, till exempel korruption och mänskliga rättigheter. GRI är värl-
dens mest använda riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Många stora,  
multinationella börsbolag företag använder sig idag av denna metod.  
GRI har utvecklat standardiserade rapportmallar inom olika områden, nu 
används version G4. 
 
Resultatet av att använda metoden
GRIs ramverk ger en redovisning av verksamhetens påverkan med hänsyn 
till intressenterna. Intressenternas förväntningar och intressen utvärderas 
och sammanställs. Det mest väsentliga tas fram och utifrån en struktur 
sammanställs grundfakta, och därefter fakta inom ekonomi, sociala områ-
den och miljöområdet. 

Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
Det är en metod som fungerar för alla storlekar av företag och föreningar. 
Eftersom man utgår ifrån sin egen verksamhet blir det på det sättet anpas-
sat till alla storlekar av organisation. Men själva processen är lika för alla, 
dvs. alla går igenom alla steg för att få fram ett resultat. Det gör att organi-
sationen som använder denna metod bör kunna lägga tiden som krävs.

 
Vad krävs av föreningen/resurskrav, tid, kompetens, pengar
Tillgång till standarden är kostnadsfri och kan laddas hem från deras hem-
sida. GRI får anses som en mer omfattande mätning och kräver tid. För en 
större organisation krävs det en del förarbete, det vill säga få till en arbets-
grupp som täcker alla områden av verksamheten och se till att alla är med 
på vad det genererar för värde. Men i små organisationen behövs ofta inte 
så många olika kompetenser inom verksamheten för att kunna svara och 
förankra arbetet. GRI är omfattande vilket innebär att det som kommer att 
kosta är den arbetstid som måste läggas.

Ramverket  
utgörs av en  
4-stegsmodell
1) Viktiga frågor. Vilka 
frågor är viktiga för oss 
och vår verksamhet och 
varför.
2) Arbetssätt. Hur vi 
hanterar och arbetar med 
dessa frågor.
3) Mätning och uppfölj-
ning. Visar att man mäter 
och att frågorna följ upp i 
företaget.
4) Resultat. Visar upp 
resultatet och vad det 
innebär.

Fördjupning
Globalreporting.se

större företag
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METOD 8.  
ISO 26000
En relativt omfattande metod där man främst fokuserar på 
föreningens interna arbete, får fram vilka utvecklingsområden 
man bör fokusera på för att öka sitt sociala ansvarstagande. 

Beskrivning av metod
ISO 26000 är en internationell standard om socialt ansvarstagande började 
användas år 2010. Det går inte att certifiera sig enligt denna standard då 
det är en vägledande standard med rekommendationer. Standarden består 
av riktlinjer kring socialt ansvar för organisationer och företag och fram-
tagen i ett samarbete mellan flera aktörer och forskare. Frågeställningarna  
är ganska djupgående inom området och går även mot miljöaspekten.  
ISO 26000 innehåller ett stort antal frågor (cirka 400) som är så kallade 
”bör-satser” vilka man ska besvara utifrån sin verksamhet. Standarden 
består av SJU PRINCIPER som genomsyrar hela arbetet.

■■ Ansvarighet

■■ Transparens

■■ Etiskt uppförande

■■ Respekt för intressenternas intressen

■■ Respekt för internationella uppförandenormer

■■ Respekt för mänskliga rättigheter

Samt SJU SAKFRÅGOR/ANSVARSOMRÅDEN.

■■ Verksamhetsstyrning 

■■ De mänskliga rättigheterna

■■ Arbetsförhållanden

■■ Miljö

■■ Goda verksamhetsmetoder

■■ Konsumentfrågor

■■ Samhällsengagemang och utveckling

Dessa principer är relevanta för alla men alla de olika sakfrågorna eller 
ansvarsområdena är inte alltid relevanta för alla.

Rekommenderat är att börja med att skapa en arbetsgrupp där flera av 
företagets kompetenser finns med. Börja sedan med en GAP-analys och 

internt 
arbete
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få hela organisationen med på vad som behövs och vilka områden som är 
aktuella. Det betyder att man går igenom alla principer inom alla sakfrågor 
för att bedöma hur och om de är relevanta.

Utifrån de svar och/eller brist på svar kan man utläsa vilka områden som 
bör arbetas mer med och var man har ett bra arbete.

Resultatet av att använda metoden
Det är en metod som innehåller mycket arbete med analys av företagets 
verksamhet. Det är rekommenderat att man är fler än en person som ge-
nomför arbetet för att få en bättre diskussion runt frågorna. Men i den lilla 
föreningen kan det vara bra att samla de personer som har mest kunskap 
om verksamheten, även om det är två personer.

Det som genererar resultat för verksamheten är hur man arbetar med 
implementeringen av arbetssätt som stärker arbetet med socialt ansvarsta-
gande.

Genom denna standard får föreningen/företaget en bra överblick av vilken 
påverkan man har och vad som bör förbättras.

Vilken typ av förening lämpar sig metoden för
Metoden lämpar sig för alla föreningar oberoende av storlek, då standarden 
utgår ifrån vad som är relevant för den verksamhet man har.

Vad krävs av föreningen
Metoden kräver tid och engagemang från hela organisationen vilket är den 
största kostnaden.

Själva standarden kostar cirka 1 200 kronor att köpa från SIS (Swedish 
Standards Institute). 

Fördjupning
sis.se/teman/iso26000
Steinholtz, Daniel  
Hållbart Ansvarstagande; 
en guide till ISO 26000 
(2011)

BILD: NIKLAS MAUPOIX
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Metodöversikt  
och förslag på metod
Här sammanställer vi metod, vilket resultat metoden visar, vad 
som krävs i form av resursen tid, annat, samt eventuell kostnad.

Metodnamn  Effekt/Resultat  Effektiv tid för  Kostnad för
  föreningen och grundmall
  eventuell konsult 

VISOREK  Definiera sociala  3 dagar  150 kr för handbok
 mål och hur man  
 uppnår dem.

ECG Bokslut visar 4 dagar 1 500 kr/år + ev
 genererad  konsult och revisor
 samhällsnytta.  (frivilligt)  

Social redovisning Mäter och redovisar 5 dagar under 1 år Kostnadsfritt
 utfallet av sociala
 indikatorer.

SROI SROI-värde: 3 dagar. Eventuellt 300 kr för handbok
 investerad krona ger processledare. 
 x krona påverkan.

LFA Genom dialog hitta 2 dagar hela Kostnad för
 rätt mål för att lösa föreningen, för och processledare
 ett problem samt efterarbete för en tillkommer
 redovisa resultatet person.  
 av lösningen. Totalt 4 dagar. 
  Processledare krävs.

NyttoSam Jämförbar analys av 3 dagar. Behöver Kostnad för
 samhällsekonomiska processledare som processledaren
 effekter. kan metoden. tillkommer.

GRI Redovisar påverkan 5 dagar Kostnadsfri standard
 (ekonomi, miljö och 
 social)

ISO 2600 Implementera ett 5 dagar 1 200 kr
 arbetssätt som  i engångskostnad
 stärker socialt  för själva standarden
 ansvarstagande.
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Vilken metod passar bäst för en mindre förening?
Varje förening måste noga fundera på vilken metod som passar, beroende 
på behov och syfte. Metoderna skiljer sig åt på många olika sätt. 

Vi vill föreslå två av metoderna till föreningar med mindre resurser och 
tid, ECG och Visorek. Skälet är att vi anser dessa vara lättare att starta upp, 
att det finns tydliga underlag och mallar att arbeta med.

BILD: KRISTIN LIDELL
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Exempel på  
ytterligare metoder
Det finns antagligen hundratals olika metoder, vi beskriver några 
ytterligare för att visa på än fler sätt man beskriver social nytta 
runt om i världen. 

Worldfavor
Internetbaserat verktyg. Baseras på ISO26000 samt GRI. Kan även byggas 
ut med ytterligare parametrar. Vänder sig till organisationer som arbetar 
med socialt ansvarstagande. Kostnadsfritt i grundutförandet. 
new.worldfavor.com/organization

Base of the Pyramid Impact Assessment Framework 
University of Michigan har utvecklat en interaktiv modell, Base of the Pyra-
mid Impact Assessment Framework (BoP IAF), Syftet med modellen är att 
företaget/ föreningen får en djupare förståelse för hur kunder, leverantörer 
och övriga samhället uppfattar verksamheten. Instrumentet nås här:
wdi-publishing.com/roy

Cost – Benefit analys (CBA)
CBA innebär en uppskattning av alla kostnader för ett visst beslut, för att 
sedan jämföra dem med de beräknade fördelarna med beslutet. CBA an-
vänds för företag, föreningar likväl som individer som står inför att fatta ett 
beslut om investering eller att avstå. Ett exempel finns här:
investopedia.com/video/play/costbenefit-analysis-cba

Charting Impact
Amerikansk sida där non-profit organisationer och NGO får möjlighet att 
presentera sig för bidragsgivare och investerare. De som vill nyttja verktyget 
skall BESVARA FEM FRÅGOR:

■■ 1. Vilket är organisationens syfte?

■■ 2. Hur ska syftet nås?

■■ 3. Vilka resurser har organisationen för att uppnå syftet?

■■ 4. Hur kan organisationen veta om ni gör framsteg?

■■ 5. Vad har organisationen uppnått så här långt?

Att bli presenterad på deras hemsida är förenat med kostnader. Men att 
varje år svara på ovan fem frågor i sig en metod för att visa bidragsgivare 
på nytta. 
guidestar.org/rxg/update-nonprofit-report/charting-impact.aspx

social 
nytta i 
världen
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Gender Equality Principles linitiative 
En pedagogisk nätbaserad modell för att utvärdera jämställdhet (lika för-
utsättningar mellan kvinnor och män) och jämlikhet (rättvisa mellan alla 
grupper i samhället) på arbetsplatsen. 

En modell som är begriplig, relevant och lätt att använda samtidigt som den 
erbjuder en metod för att skapa en handlingsplan för förändring. Modellen 
som är utvecklad av myndigheter och organisationer i san Fransisco, erbju-
der ett pedagogiskt internetbaserat verktyg. Dock, verktyget är formulerat 
efter amerikanska förhållanden och allt är på engelska. Detta i åtanke, trots 
allt ett tydligt verktyg för att analysera jämställdhet och jämlikhet.
genderprinciples.org

Planet Rating
Planet rating är en organisation specialiserad på att bedöma och mäta kva-
liteten på mikrofinansierings institut. De har utvecklat en modell som kallas 
GIRAFE – akronym för Governance – Information – Risk – Aktiviteter – 
Finanser – Effektivitet och avkastning. 
planetrating.com/EN/girafe-rating-methodology.html

Socioekonomiska bokslut
Utvecklad av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. 
Socioekonomiska bokslut väger kostnaden för en viss insats mot en om-
fattande beräkning av kostnaderna för att inte göra insatsen. Ett exempel 
kan att människor med bakgrund i missbruk och/eller kriminalitet börjar 
arbeta, få inkomster, betala skatt och nyttjar mindre resurser från social-
tjänst, socialförsäkring, arbetsförmedling, sjukvård med flera. Bokslutet kan 
då synliggöra omfattande vinster, i pengar och i procentuell avkastning på 
investeringen. Här finns exempel på socioekonomiska bokslut: 
skoopi.coop/socioekonomiska-bokslut

Att mäta sociala effekter: En handbok for sociala investerare
Den standard för att mäta påverkan som används i denna guide har ut-
nämnts som ”best practice” av EU-kommissionen. Handboken riktar sig 
framförallt till sociala investerare, men även till stiftelser, fonder, filantroper 
och andra organisationer som till exempel kommuner och landsting som 
vill åstadkomma en positiv samhällsförändring. Handboken fokuserar på 
två olika nivåer: dels att, i verksamheten mäta och följa upp effekterna av 
specifika investeringar (den sociala verksamhetens nivå) och dels hur den 
sociala investeraren själv bidrar till denna effekt (den sociala investerarens 
nivå). Handboken finns översatt till svenska.
evpa.eu.com/publication/guide-measuring-and-managing- 
impact-2015 

BPR Benificiary Perception Report
Centrum för effektiv filantropi (CEP) är en ideell organisation som utveck-
lar mätmetoder, forskar och ger ut publikationer på temat hur finansiärer 
kan bedöma och förbättra nyttan av lämnade bidrag. Missionen för fören-
ingen är ökad social nytta av investeringar i ideella organisationer. 
effectivephilanthropy.org
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Social hänsyn  
i offentlig upphandling 
Allt fler kommuner satsar på social hänsyn i upphandling. 
Göteborg Stad ser det både som ett sätt att främja en hållbar 
social och ekonomisk utveckling och som en kompetens/
försörjningsinsats. Örebro kommun ställer krav på att man skall 
visa hur brukarna/personal har inflytande i verksamheten. Att 
anställa minst en lärling eller anställa arbetslösa, är ett allt 
vanligare sätt att kräva social hänsyn i upphandling. I vissa 
länder (till exempel Skottland) har man börjat med så kallade 
innovationsupphandlingar, där leverantören behöver vara mer 
kreativ i hur man löser uppdraget. Leverantörer som lämnar 
anbud kan behöva beskriva vad de ska göra för att utveckla 
området de är verksamma i, till exempel öppna sin lokal för 
möten varje lördag. 

För den sociala ekonomins aktörer är det bra och viktigt att offentlig sektor 
frågar efter social hänsyn i upphandling. Här behövs fortsatt påverkansar-
bete från föreningarna, till exempel krav på kommunala upphandlingsråd. 
Samtidigt kan upphandlade organisationer behöva bli bättre på att delta i 
offentlig upphandling. Här behövs fortsatt påverkansarbete från förening-
arna, genom kommunala upphandlingsråd och Upphandlingsbolaget. Eller 
samarbeten genom Överenskommelser mellan kommun, region och social 
ekonomi. Samtidigt kan upphandlade organisationer behöva bli bättre på 
att mäta och redovisa den sociala nytta. 

Om en förening vill delta i en upphandling är första steget att läsa igenom 
anbudsunderlaget. Där ser man vad upphandlande organisation, t ex en 
kommun, efterfrågar. Där står vilka krav som ställs och föreningen, an-
budsgivaren, får beskriva hur man tänkt lösa uppdraget. Inför en upphand-
ling är det viktigt att föreningen har ordning på årsredovisning, stadgar 
och registreringsbevis. Föreningens verksamhet, historik, intressenter och 
kunder samt vilka ekonomiska resurser man har måste finnas tydligt beskri-
vet. Har föreningen dessutom någon slags redovisning av sin sociala nytta, 
eller kan visa att man arbetar med en metod kring detta, kan det stärka 
föreningens anbud om det efterfrågas. Ta gärna hjälp av upphandlande 
enhetens informatörer och informationsträffar för föreningar om vad man 
skall tänka på vid en upphandling. 

offentlig 
hänsyn
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Riktad upphandling
I EUs direktiv finns möjlighet till reserverade kontrakt, det vill säga rik-
tad upphandling till viss typ av företag, till exempel sociala företag. Detta 
förekommer ofta i andra länder i Europa. Eventuellt kan möjligheten till 
riktade upphandlingar komma att implementeras även i svensk lagstiftning 
2016.

Direktupphandling
I enskilda fall, om man kan hävda att föreningen är unik och enda leveran-
tör eller det handlar om mindre belopp, kan man lyfta möjligheten till di-
rektupphandling. Kommunen får göra detta när det gäller små belopp, eller 
det bara finns en enda leverantör och andra särskilda skäl. Till exempel en 
traumaenhet som är specialiserad. Beloppsgränsen är max 515 000 kr per 
uppdrag. Föreningen lämnar i så fall offert direkt till kommunen.  

Idéburna Offentliga partnerskap – IOP
Offentliga aktörer kan välja att ingå IOP-avtal med organisationer från 
social ekonomi. Det är en finansieringsform som ligger emellan föreningsbi-
drag och upphandling och bygger på avtal om att arbeta i partnerskap med 
varandra för att nå gemensamma mål. Samarbeten initieras i regel av den 
idéburna aktören, men båda sidor finansierar den med pengar eller andra 
medel. Viktiga delar i IOP-avtal är gemensamt lärande, nära samarbete 
och att ingen aktör gör ekonomisk vinning på verksamheten. Det är också 
viktigt att det inte finns en kommersiell marknad för det man skriver avtal 
om eftersom det då sannolikt behöver upphandlas. Det finns många exem-
pel på IOP-avtal; ett av de första som skrevs i Göteborg var mellan Social 
resursförvaltning och Göteborgs Stadsmission, Frälsningsarmén och Bräcke 
Diakoni runt insatser för migrerande EU-medborgare.  

Läs mer 
socialhansyn.se

upphandlingsmyndig-
heten.se

BILD: ULLA-KARIN KARLSON



32

Steg 1
Fundera och diskutera om detta överhuvud-
taget är något för er förening. Har ni tid, har 
ni ork, är det rätt, kan det ge fördelar för er att 
göra detta, kan ni integrera detta i ordinarie 
verksamhet?

 
Steg 2
Diskutera varför ni gör detta, vad förväntar  
ni er att uppnå?

 
Steg 3
För vem, vilka vill ni visa er sociala nytta,  
det vill säga vilka är era intressenter?

 
Steg 4
Hur vill ni kommunicera med era utvalda 
intressenter?

 
Steg 5
Vilken social nytta skapar er förening, tänk 
brett, kom med många idéer och tankar.  
Lista de områden ni vill jobba med.

 
Steg 6
Välj en metod för att visa er sociala nytta. 
Skall ni använda en metod? Finns det någon 
metod som passar er i denna guide. Hur kan 
metoden integreras med ert ledningssystem, 
redovisningssystem? Om ni inte använder 
en metod, kan ni lägga fokus på att visa er 
sociala nytta genom enklare sätt till exempel 
storytelling.

 

Steg 7
När ni väl fått fram den sociala nyttan, 
förpacka, presentera resultatet på ett 
spridningsbart sätt. Det kan vara en rapport 
med resultatet av den metod ni använde, 
storytelling eller annat. 

 
Steg 8
Planera hur och till vilka ni skall sprida 
resultatet; vilka spridningskanaler (tex 
årsredovisning, hemsida, nyhetsbrev, 
Facebook, besök)

 
Steg 9
Sprid er sociala nytta och följ upp och 
utvärdera spridningen. Följ även upp 
internt att metoden integreras i er ordinarie 
verksamhet.

 
Steg 10
Fundera på om ni kan göra något bättre 
tills nästa gång, har ni missat någon social 
nytta? Arbeta med den feedback ni fått av 
intressenter och jobba vidare.

10 enkla steg till att 
visa er sociala nytta

steg för steg...
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Denna metodguide är framtagen genom ett projekt finansierat av 
Västra Götalandsregionen (VGR) samt Göteborgs Stad
Projektägare: Göteborgsregionens Sociala Ekonomi (GSE)

KÄLLOR
Vi har hämtat intryck och kunskap från ett stort antal källor.  
Förutom hänvisningar i texten vill vi lyfta fram följande litteratur:
Hållbart ansvarstagande, Daniel Steinholtz, SIS Förlag AB, 2011
Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta,  
Johan Hvenmark red., SISU, 2012

Ett särskilt tack styrgruppen bestående av styrelsen i GSE,  
Ingela Andersson, Social resursförvaltning Göteborgs Stad samt  
Hanna Katarina Nyroos, VGR.

Vi vill även tacka Anna Arvidsson, Emma Petersson, Ingrid Westerfors, 
samt för de inspel och förslag vi fått från experter, föreningar och 
offentlig sektor. Vi vill nämna och tacka bland andra: 
Eva Ternegren, Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget
Lena Salo, Social resursförvaltning Göteborgs Stad
Christina Matsdotter, Social resursförvaltning Göteborgs Stad
Anne Svensson, VGR, avdelning folkhälsa
Vania Timback, VGR, avdelning rättighet
Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum
Deltagare vid Social Capital Market, Kalifornien

Författare: Pär Olofsson och Jan Svensson,  
Coompanion Göteborgsregionen
Formgivning: Ulla-Karin Karlson
Illustrationer: Fredrika Markstedt och Mats Widebrant

Har ni frågor, eller förslag och tankar, kontakta gärna 
Jan Svensson, Coompanion Göteborgsregionen  
031-744 01 60
goteborg@coompanion.se  

eller  
Pia Svanqvist, GSE 
pia@gfc.se

LYCKA TILL!

 nyttig-
heter

Nyttiga länkar 
och kontakter:
csrvastsverige.se 
CSR Västsverige – verk-
tyg, metoder och Good 
matchmaking, en digital 
mötesplats för samhälls-
engagemang där aktörer 
som arbetar med sociala 
och miljömässiga utma-
ningar kan synliggöra sin 
verksamhet och möjlig-
heter till samarbete.

socialinnovation.se 
Mötesplats Social Innova-
tion, nationell plattform 
som främjar sociala inno-
vationer. Publikationer 
och seminarier, bl a om 
att mäta samhällseffekter.

socialhansyn.se 
information om upphand-
ling och social hänsyn.

sofisam.se 
information om sociala 
företag.

nytta.org
en plattform för sociala 
företag.

mikrofondenvast.se 
finansiering till social 
ekonomins aktörer.

coompanion.se 
ger kostnadsfri rådgiv-
ning till start och utveck-
ling av föreningar.



Denna metodguide vänder sig främst till aktörer 

inom social ekonomi/civilsamhälle, såsom 

föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser  

och utvecklingsgrupper. 

Den sociala ekonomins aktörer gör stor nytta i 

samhället. Vi vill uppmuntra er att redovisa er 

sociala nytta. Vår förhoppning är att denna guide, 

som presenterar ett smörgåsbord av olika metoder, 

ska hjälpa er hitta en metod som passar era behov  

och er verksamhet så att ni kan göra ännu mer nytta.
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