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Sammandrag 

Finansiella mått har traditionellt sett använts som indikator på värde. Behovet att inkludera fler 

dimensioner av värde har resulterat i verktyget Social Return on Investment (SROI), vilket 

uttrycker sociala och miljömässiga investeringar i monetära termer. SROI är under utveckling 

och det finns olika perspektiv på användningsområden. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

positiva och negativa aspekter med SROI, relaterat till intern styrning samt extern 

kommunikation. Undersökningen utgjordes av tre metoder för datainsamling. Data inkluderade 

13 vetenskapliga artiklar, nio svenska SROI-rapporter, samt två telefonintervjuer med utvalda 

experter. Resultatet kategoriserades och sammanställdes för textanalys. 

Studiens huvudsakliga upptäckter är att SROI möjliggör intern och extern kommunikation av 

en bred definition av värde, och att finansiärer efterfrågar och använder SROI-värdet för 

jämförelse trots problematik. Metoder för mätning av sociala och miljömässiga effekter 

efterfrågas. SROI är oavsett tolkning en möjlig väg för hur effektmätningar kan göras. 

 

Nyckelord: Social Return on Investment, SROI, extern kommunikation, intern styrning, social 

redovisning, Triple Bottom Line 
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1. Inledning 

År 2009 presenterades programmet Värdet av värdet i Sveriges Radio enligt följande: “Såhär i 

finanskrisens kölvatten begrundar Filosofiska rummet vad som egentligen menas med 

ekonomiskt värde. Vad betyder det över huvud taget att någonting är värt någonting?” 

(Filosofiska rummet, 2009). Inneboende värde jämfört med instrumentellt värde diskuterades, 

samt moraliskt värde jämfört med ekonomisk värde (Ibid). Programmet belyser att betydelsen 

av värde inte är entydigt. Enligt NE (2015a) definieras värde som ett begrepp av allmänspråklig 

och filosofisk karaktär, det vill säga något kan både vara av värde samt ha ett värde. Inom 

ekonomi benämns värde ofta som synonymt med marknadspriset av något. Det definieras som: 

“det belopp till vilket något kan bytas, köpas eller säljas” (NE, 2015b). Läran om vad som ger 

värde och hur det bestäms kallas för värdeteori (NE, 2015c). Inom värdeteorin särskiljs av 

tradition bruksvärdet av varans nytta i innehavandet eller användandet från bruksvärdet av 

priset i bytesrelationer. Den grekiska filosofen Aristoteles hade en syn på nytta som inneboende 

i varan själv, där värdet ansågs uppfattas lika av alla innehavare. Numera är synsättet på både 

nytta och värde mer subjektiv (Ibid), vilket medför konsekvenser vid mätning och utvärdering. 

1.1 Problemformulering 

Finansiella mått har traditionellt sett använts vid styrning och utvärdering av organisationer, 

samt vid mätning av länders utveckling. Ett finansiellt mått som sedvanligt använts vid mätning 

av länders utveckling är bruttonationalprodukt, BNP. BNP förklaras som det sammanlagda 

värdet av varor och tjänster som producerats i ett land under en given period, för att brukas av 

marknaden och den offentliga sektorn (NE, 2015d).  

Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009) poängterar i sin rapport att det vi mäter påverkar vilka val vi 

gör. Exempelvis kan ett val mellan att främja antingen BNP eller miljöskydd båda vara 

felaktiga, så länge som miljömässig påverkan inte har integrerats i mått för ekonomisk 

prestation (Ibid).  Det belyser således problematiken relaterad till användning av BNP som 

ensam indikator för samhällsutveckling och livskvalitet, då måttet brister i att fånga 

dimensioner av invånares välmående över tid. Stiglitz et al. (2009) menar vidare att det finns 

behov av bredare och mer representativa mått för att fånga fler dimensioner av hållbarhet och 

ger i sin rapport tolv rekommendationer för utveckling av nya mått. Rekommendationerna 

behandlar behovet av att mäta ekonomiska aspekter av hållbarhet, likväl som sociala och 

miljömässiga aspekter. Ekonomiska aspekter innefattar exempelvis mått för 
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samhällsutveckling. De sociala aspekterna inkluderar bland annat behovet av pålitliga och 

flexibla mätmetoder för att fånga subjektiva värden, så som människors hälsa och välmående, 

utbildningsnivå samt livskvalitet. De miljömässiga aspekterna inkluderar behovet efter 

indikatorer på exempelvis miljöpåverkan (Ibid). Rapporten av Stiglitz et al. (2009) låg till grund 

för ett möte inom den Europeiska kommissionen kring behovet som presenterats efter bredare 

indikatorer på samhällsutveckling och livskvalitet. Europeiska kommissionen belyste även 

behovet av en förflyttning från produktionsorienterad mätning till mätning av välmående hos 

befolkningen (Europeiska kommissionen, 2014). Även i Sverige finns initiativ som verkar för 

bredare mått än strikt finansiella. År 2011 bildade regeringen exempelvis ett nationellt råd med 

syfte att stimulera innovations- och förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Rådets 

uppgift var att anlägga ett helhetsperspektiv inom verksamheter, effektivisera befintliga 

processer, samt beakta förutsättningar för ett systematiskt arbete med värdeskapande, kvalitet 

och produktivitet i fokus (Socialdepartementet, 2011, s. 1). 

Hållbarhetsutveckling handlar om att göra näringslivet och samhället hållbart på lång sikt. År 

1987 formulerade Brundtlandkommissionen detta i en rapport till FN enligt följande: “en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (NE, 2015e). Den ökade kunskapen om att 

hållbarhetsarbetet inom många företag med fördel kunde utvecklas ledde i slutet av 1900-talet 

till att kraven på företag att ta ett ökat ansvar växte (Minch, 2011). Borglund, De Geer & 

Hallvarsson (2008, passim) behandlar detta och beskriver att hållbarhetsarbete inledningsvis 

tillämpades främst av etiskt orienterade företag, men att det idag används av en stor andel 

aktörer oavsett bransch. Det finns olika verktyg som tillämpas för planering, redovisning och 

utvärdering av hållbarhetsarbete. Ett exempel är Social Return on Investment (SROI) (Arvidson, 

Lyon, McKay & Moro, 2010; Ryan & Lyne, 2008). SROI har förmågan att uttrycka 

ekonomiska, sociala och miljömässiga investeringar i monetära termer (SERUS, 2015). Ett 

verktyg som SROI har särskilt efterfrågats inom den sociala sektorn, då deras intressenter i allt 

större utsträckning förväntar sig att effekter av sociala aktiviteter och investeringar ska 

redovisas (Arvidson, Battye & Salisbury, 2014; Millar & Hall, 2013; Ryan & Lyne, 2008). 

Intressenter kräver även redogörelse för att investerade medel spenderas motiverat och relevant 

(Millesen, Carman & Bies, 2010; Ostrander, 2007). 

Inom Storbritannien förespråkar hälsodepartementet tillämpning av SROI inom den sociala 

sektorn (Millar & Hall, 2013). Detta eftersom att SROI anses mäta ekonomiska, sociala och 

miljömässiga värden på ett sätt som underlättar styrning och rapportering (Department of 
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Health, 2010). Utvecklingen av SROI är ständigt pågående och det finns idag olika syn på 

användningsområden för verktyget (Javits, 2008). Arvidson et al. (2010) menar att frågor kring 

hur olika involverade grupper använder resultatet av SROI ökar i betydelse. SROI uppfattas 

dels som ett medel för redovisning av social verksamhet, dels som konkurrensmedel, samt dels 

som ett medel för extern kontakt (Daigle, Hall, Jamal, Silva-Leander & Tagar, 2004; Flockhart, 

2005; Millar & Hall, 2013). Samtidigt menar andra att SROI snarare bör tillämpas som ett 

medel för intern utvärdering och prognosgenerering av den egna verksamheten (Hall, 2014; 

Kara, 2012). Det finns alltså två huvudsakliga perspektiv på användningsområden av SROI: 

intern styrning och extern kommunikation. De uttryckta meningsskiljaktigheterna kring hur 

SROI bör användas leder till förvirring kring vad som egentligen är den tänkta, respektive mest 

passande, tillämpningsmetoden av SROI, samt för vem verktyget är menat för. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att sammanställa tidigare forskning kring SROI med praktikers och 

experters intryck för att skapa en överskådlig helhet av måttet. Syftet är vidare att beskriva och 

analysera positiva och negativa aspekter kopplat till SROI ur perspektiven intern styrning samt 

extern kommunikation.  

Studien ämnar bidra med underlag grundat på erfarenheter för hur SROI används, för att därmed 

kunna belysa tänkta respektive passande tillämpningsmetoder av måttet. Studien ämnar även 

bidra med en ökad förståelse inom verksamheter för innebörden av att mäta och tänka kring en 

bredare definition av värde. Utsikten är att studien kan medverka till förtydligande för vilka 

verksamheter SROI är passande. Detta för att underlätta framtida hållbarhetsarbete praktiskt, 

samt för att generera bidrag inför framtida studier kring hållbarhet. 
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2. Ett nytt synsätt på värde 

I avsnittet redogörs för de teoretiska referensramar som behandlats för framtagning av 

analysmodellen som tillämpats vid bearbetning av insamlad data för att undersöka studiens 

syfte. Utifrån studiens syfte kommer intern styrning och extern kommunikation finnas 

representerat i teoriredogörelsen. CSR behandlas i syfte att beskriva hållbarhetsarbete. Därefter 

presenteras social redovisning och Triple Bottom Line övergripande för att leda in till en 

beskrivning av SROI. En övergripande redogörelse av praktisk tillämpning av SROI 

presenteras slutligen för att utifrån dess metodologi och användningsområde utforma en 

relevant analysmodell. 

2.1 Framväxt av nya mått 

Enligt NE (2015c) finns det inom ekonomisk analys ett antagande att individer eftersträvar att 

maximera nyttan i de val de gör. Åsikterna kring vad värde och nytta egentligen innebär för 

individer och företag varierar dock. Enligt Minch (2011) är en vedertagen uppfattning att 

företag har som syfte att generera vinst till fördel för aktieägare och således har företagsledare 

en drivkraft att maximera verksamhetens vinst. Ett konkurrerande tankesätt mot denna 

uppfattning är att företag har ett ansvar att bidra med hälsa, säkerhet och välmående för andra, 

även till dem bortom verksamhetens närmaste relationer (Ibid). En uttryckt strävan efter bredare 

mått för värde finns tillgänglig i modeller utvecklade från mitten av 1980-talet och framåt 

(Garengo, Biazzo & Umit, 2005). Dock varierar synsättet på vad som bör ingå i måtten. Keegan, 

Eilar & Jones (1989) behandlar balansen mellan interna och externa mått inom företag för att 

skapa hållbara konkurrensfördelar. De menar att hänsyn ska tas till de anställda, där olika 

dimensioner av prestation integreras med interna och externa kostnader och icke-kostnader 

(Ibid). Minch (2011) lyfter även frågan om vilka som egentligen är en organisations intressenter 

och menar att välfärd för en grupp är nära kopplad till välfärd hos andra individer. Företag har 

enligt resonemanget ett ansvar att använda och kontrollera sin makt till fördel för alla 

involverade intressenter och inte enbart till aktieägarnas förtjänst (Ibid). 

Tankarna och resonemangen kring företagsansvar och hållbarhetsarbete ligger enligt Windsor 

(2013) till grund för utvecklingen av begreppet och tillika fenomenet Corporate Social 

Responsibility (CSR). Innebörden av CSR kan förtydligas på flera olika sätt. Dahlsrud (2008) 

behandlar 37 stycken olika definitioner av konceptet. Diskussionen mynnar emellertid ut i 

slutsatsen den exakta definitionen av CSR anses vara oväsentlig, då det som istället spelar roll 
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är att företag förstår vikten av CSR och jobbar för att integrera sociala aspekter i övriga 

strategier inom verksamheten (Ibid). Enligt Minch (2011) kan CSR även inkluderas av 

aktiviteter som inte nödvändigtvis är i direkt anknytning till den faktiska verksamheten. Ett 

exempel som lyfts är organisationer som bidrar med donationer till icke-vinstdrivande 

organisationer (Ibid). Organisationer som tillämpar hållbarhetsarbete lyfter olika fördelar med 

processen. Enligt Roberts, Keeble & Brown (2002) kommer dessa till uttryck i form av bland 

annat motiverad personal, positionering på marknaden, stärkta relationer till intressenter samt 

tillfredsställelse av moraliskt ansvar. Ytterligare fördelar med hållbarhetsarbete lyfts fram som 

förbättrade finansiella resultat på lång sikt (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2011; Weber, 

Koellner, Habegger, Steffensen & Ohnemus, 2008). Minch (2011) menar att de som försvarar 

företagsansvar inte nödvändigtvis behöver vara motståndare till kapitalism, utan snarare strävar 

efter att påverka verksamhetens konsekvenser så de blir mer humana. Kritiker menar dock att 

idén med CSR förtar det verkliga syftet med företagsverksamhet samtidigt som det försvagar 

företagets långsiktiga mål, vilket anses vara att tjäna pengar (Ibid). A. Mackey, T. B. Mackey 

& Barney (2007) lyfter även risken associerad med integration och implementering av strategier 

för hållbarhetsarbete, där sociala och miljömässiga prioriteringar kan gå emot företagets 

finansiella strategier trots att grundtanken är den motsatta. En ytterligare problematik 

förknippad med hållbarhetsarbete behandlas av Epstein, Buhovac & Yuthas (2013). 

Problematiken uttrycks som relaterad till de mätmetoder som används för sociala och 

miljömässiga effekter. Epstein et al. (2013) menar att det varken finns enkla eller 

standardiserade metoder för att formulera dessa effekter till mätbara mål, vilket i sin tur leder 

till en otydlighet kring frågornas prioritet och vidare resursfördelning.  

Som en följd av arbete med CSR har vissa organisationer instiftat principer för social 

redovisning i verksamheten i syfte att beskriva och förmedla verksamhetens ekonomiska, likväl 

som sociala och miljömässiga aktiviteter (Minch, 2011). Enligt Elkington (2013) ökar både 

kopplingen mellan dessa aspekter, likväl som beroendet mellan dem. Flera olika instrument för 

denna typ av redovisning har utvecklats, varav ett är Triple Bottom Line (Minch, 2011). Den 

första modellen av Triple Bottom Line utvecklades av Elkington år 1994 i syfte att uppmuntra 

företag att identifiera, värdera, investera, betänka samt hantera ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter av sin verksamhet (Elkington, 2013; Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). 

Tankesättet som Triple Bottom Line står för bidrar med både en variation av verktyg för intern 

styrning, redovisning och rapportering, samt med nya tankesätt kring olika dimensioner av 

värdeskapande (Elkington, 2013). Sridhar & Jones (2013) nämner utmaningar relaterade till 
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Triple Bottom Line, där komplexitet och svårigheter relaterade till mätning av sociala och 

miljömässiga effekter lyfts som framträdande.  

2.2 Social Return on Investment (SROI) 

SROI är ett verktyg av Triple Bottom Line-karaktär som utvecklades i USA år 1996 av Robert 

Enterprise Development Fund (REDF) (Emerson, 1999). År 2003 togs SROI till Storbritannien 

av New Economics Foundation (NEF) och vidareutvecklades med hjälp av social redovisning 

(NEF, 2004). Sedan dess har SROI fortsatt att ständigt utvecklas (Ibid). SROI har störst 

utbredning i USA och Storbritannien, men tillämpas även i Sverige (SERUS, 2015). År 2010 

tog Sociala ekonomins organisationer i lärande och utveckling (SOUL) SROI till Sverige 

genom verksamheten SERUS (Ibid).  

I denna uppsats har en svensk SROI-guide skriven av Nilsson & Hahn (2012) tillämpats som 

referens för att förklara rapportutformning och begrepp relaterade till verktyget. I SROI-guidens 

instruktioner kring hur arbetet med en SROI-analys går till framkommer att verktyget både kan 

betraktas som en tankemodell för ett synsätt, samt som en metod för att beskriva en verksamhet. 

Därtill framkommer att SROI-analysens primära syfte är att berätta en historia om en förändring 

som skett (Ibid, s. 5). Det fastslås att SROI primärt bör ses som ett medel för intern styrning 

vilket inte i första hand är avsett för att mäta värdeskapande, utan för att förstå effekter och 

relaterade värden av aktiviteter. SROI är i grunden en kombination av kostnad-intäktsanalys 

och social redovisning och beskrivas enligt följande formel (Ibid, s. 6): 

𝑆𝑅𝑂𝐼 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎
 

Formeln uttrycker att SROI-värdet är en konsekvens av Värdet av påverkan dividerat med 

Värdet av insatserna. Nedan följer en vidare förklaring till formelns innebörd. 

Värdet av påverkan i SROI-formeln inkluderar de förändringar, så kallade effekter, som 

uppstått på grund av analysobjektet (Ibid, s. 7). En distinktion görs mellan resultat och effekt, 

där resultatet inkluderar kvantitativa konsekvenser, och effekter inkluderar mer kvalitativa 

konsekvenser av analysobjektet. Exemplet presenterat i tabell 1 visar skillnaden på resultat och 

effekt av en given aktivitet. Separering av effekter är viktigt vid beräkning av ett SROI-värde 

för att förstå hur dessa förhåller sig till varandra, samt för att undvika dubbelräkning (Ibid, s. 

52-53). 
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Tabell 1: Exempel på aktivitet, resultat och effekt hämtad ur en SROI-rapport (Nilsson & Hahn, 2012, s. 52).  

Aktivitet Resultat Effekter 

Genomgår programmet: 

Karriär-Kraft Nästa Steg 

30 personer har deltagit i 

programmet, vilket innebär: 

- 129 600 deltagartimmar 

- 990 målsamtal 

- 350 studiebesök 

- Minskad inlåsningseffekt och 

utanförskap/ökad delaktighet i samhället 

- Ökat självförtroende 

- Ökad självkänsla 

- Ökad egenmakt över sin livssituation 

Resultatet speglar inte den förändring som faktiskt upplevts och fokus bör därför istället vara 

på effektmätning (Ibid, s. 50-51). Detta kan göras med hjälp av antingen objektiva indikatorer, 

subjektiva indikatorer eller direkta mätningar (Ibid, s. 58-60). Objektiva indikatorer kan 

förklaras som exempelvis en beräkning av antal träningspass som en grund till hälsa. Subjektiva 

indikatorer innebär intressenters upplevelse av sin egen eller någon annans förändring. Direkta 

mätningar innebär slutligen att hänsyn tas till ökade eller minskade kostnader och intäkter som 

en indikator till förändring. Vid beräkning av effekter bör det i analysen beaktas hur stor del av 

respektive effekt som skulle uppstått även om aktiviteterna i analysobjektet inte genomförts 

(Ibid, s. 31). Dessa antaganden kallas för deadweight och uppskattas i procent med hjälp av 

exempelvis en kontrollgrupp (Ibid, s. 74-75).  

Det som skiljer SROI från andra liknande verktyg är att alla ekonomiska, sociala och 

miljömässiga effekter värderas i monetära termer. Därför finns det behov av proxytermer, vilket 

innebär en monetär uppskattning av hur mycket en effekt är värd, positivt så väl som negativt, 

för en individ eller organisation. Utgångspunkten för tillämpning av proxytermer liknar hur en 

marknad fungerar, där priset på varor och tjänster motsvarar ett uttryck för det upplevda värdet 

av att konsumera eller använda den. SROI använder samma utgångspunkt även för subjektiva 

effekter som exempelvis självkänsla, livskvalitet eller meningsfullt arbete (Ibid, s. 108). 

Beräkning av proxytermer inkluderas av en omfattande process av uträkningar och antaganden. 

Då värderingen av proxytermer innehåller subjektiva bedömningar kan processen även 

uppfattas som komplex. Nilson & Hahn (2012, s. 109-110) hävdar dock att även marknadspris 

är subjektivt, då det uppkommer genom en överenskommelse mellan köpare och säljare. 

Processen för framtagning av proxytermer kan förklaras i korthet enligt följande exempel på 

hur en typ av proxyterm för ett meningsfullt arbete kan uttryckas: En person som bytt jobb från 

affärsjurist till försvarsadvokat upplever sig ha fått ett mer meningsfullt arbete till följd av detta. 

Bytet av jobb resulterade emellertid i en löneminskning om 50 procent av ursprungslönen. 

Proxytermen för individens upplevelse av ett meningsfullt arbete motsvarar därför i exemplet 
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det monetära beloppet som löneminskningen innebär. Denna typ av proxyterm som presenteras 

i exemplet handlar om att mäta kostnaden av den effekt som uppstår, vilket kan användas som 

ett uttryck för värdet av effekten (Ibid, s. 110). Då beräkningen inkluderas av individuella 

upplevelser för vad värdet av ett meningsfullt arbete innebär kan bedömningen skilja sig från 

individ till individ (Ibid, s. 109). 

Värdet av insatserna innebär de ekonomiska, mänskliga och materiella resurser som används i 

den aktivitet eller verksamhet som analyseras. De ekonomiska insatserna handlar om monetära 

medel som möjliggör skapande och drift av ett analysobjekt. Mänskliga insatser inkluderar tid 

som personer lägger ner i ett analysobjekt, i form av exempelvis frivilligtimmar vid 

volontärarbete. Materiella insatser innebär subventionerade varor och tjänster relaterade till 

analysobjektet, i form av exempelvis sponsring. (Ibid, s. 6-7) 

SROI-värdet, vilket är utfallet av den ovan presenterade formeln, berättar vilket värde av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som skapas för varje insatt krona. Ett värde kan 

uttryckas i form av ett intervall, exempelvis 3-5:1, där varje insatt krona skapar ett totalt värde 

på mellan tre till fem kronor. Värdet kan även uttryckas i enkel form, exempelvis 3:1, där ett 

totalt värde om tre kronor skapas för varje insatt krona. (Ibid, s. 8) 

Nilsson & Hahn (2012, s. 13) har definierat följande sex steg för framställning av en SROI-

analys, se figur 1. 

 

Steg 1 – Analysens omfattning samt identifiering av intressenter 

Gränserna för SROI-analysen fastställs, det vill säga vad som skall analyseras, vilka resurser som finns tillgängliga, 

vem som skall genomföra analysen etcetera. En första inventering av intressenter samt ett urval av vilka av dem 

som inledningsvis skall fokuseras i informationsinsamlingen sker också. 

 
Steg 2 – Kartläggning av effekter 

Genom att involvera intressenterna kan kartläggningen av analysobjektet inledas. Den handlar om att identifiera 

vilka insatser som används och hur dessa omvandlas till aktiviteter, resultat och effekter. 

 
Steg 3 – Mätning av effekter 

Indikatorer utvecklas för att mäta effekterna. De hjälper till att tala om huruvida effekter överhuvudtaget 

uppstått, och i så fall när och i vilken utsträckning. 

 
Steg 4 – Analysobjektets påverkan 

För varje effekt behöver analysobjektets påverkan tydliggöras, det vill säga hur stor del av förändringen som 

beror på aktiviteten, verksamheten eller fenomenet i fråga, och därmed hur stor del som beror på andra faktorer. 
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Steg 5 – Beräkna SROI-värdet 

Så kallade monetära proxytermer utvecklas, det vill säga uppskattningar av hur mycket varje uppmätt effekt är 

värd för intressentgruppen. Värdet av de positiva och negativa effekterna summeras sedan och relateras till 

värdet av insatserna, det vill säga ett SROI-värde beräknas. Dessutom genomförs en känslighetsanalys för att 

testa antaganden och bedömningar i analysen. 

 
Steg 6 – Redovisa, förankra och använd informationen 

En SROI-rapport skrivs och kvalitetsgranskas, resultaten av analysen kommuniceras till intressenterna, 

informationen används för beslutsfattande, och SROI-processen förankras i organisationen; den behöver bli en 

naturlig del av verksamheten. 

 
Figur 1: Sex steg för framställning av en SROI-analys (Nilsson & Hahn, 2012, s. 13). 

 

Nilsson & Hahn (2012, s. 14-15) beskriven även sju principer för att underlätta arbetet med 

subjektiva bedömningar och avvägningar som krävs för en SROI-analys. Dessa principer 

vägleder arbetet och säkerhetsställer genomförande, transparens och trovärdighet. Principerna 

innebär att: intressenterna hålls centrala i processen, förståelse för intressenternas förväntningar 

är i fokus, monetära proxytermer används för att värdera det som är relevant, endast 

väsentligheter inkluderas, överdrifter undviks, öppenhet och transparens prioriteras, samt 

resultatet kontrolleras externt. 

2.3 Analysmodell 

Behovet av att mäta effekter av ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter diskuteras i 

uppsatsen. SROI presenteras som ett verktyg för ändamålet då det har förmågan att uttrycka 

dessa effekter i monetära termer. Åsikter kring hur SROI praktiskt bör tillämpas går isär. SROI 

används dels som ett medel för redovisning av social verksamhet, det vill säga som 

konkurrensmedel eller för extern kontakt (Daigle et al., 2004; Flockhart, 2005; Millar & Hall, 

2013), alternativt som ett verktyg för intern utvärdering och prognosgenerering av den egna 

verksamheten (Hall, 2014; Kara, 2012). Utöver dessa två huvudsakliga användningsområden 

av verktyget nämns att syftet med en SROI-analys är mer än att ta fram ett SROI-värde. SROI-

värdet förklarar till viss del den förändring som skett, men att endast kommunicera värdet 

internt och externt räcker enligt Nilsson & Hahn (2012, s. 133-135) inte tillräckligt långt. De 

menar vidare att ytterligare information krävs för att involverade individer ska kunna förstå 

förändringen som skett och därmed även kunna bedöma värdeskapandet. Denna information 

ska finnas i en SROI-rapport. 
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För att urskilja positiva och negativa aspekter med SROI har tidigare forskning sammanställts 

med praktikers och experters intryck av verktygets förmåga till intern styrning respektive extern 

kommunikation. Som en konsekvens av uppsatsens syfte blir den teoretiska modellen 

förutbestämd i enhet med detta. Se tabell 2 nedan för en beskrivning av analysmodellen. 

Tabell 2: Analysmodell inkluderat positiva och negativa aspekter, intern styrning och extern kommunikation. 

Analysmodell Positiva aspekter Negativa aspekter 

Intern styrning 

 

- Positivt laddade uttryck relaterat 

till SROI och intern styrning. 

- Negativt laddade uttryck relaterat till 

SROI och intern styrning. 

Extern kommunikation 

 

- Positivt laddade uttryck relaterat 

till SROI och extern 

kommunikation. 

- Negativt laddade uttryck relaterat till 

SROI och extern kommunikation. 

Analysmodellen innehåller positiva och negativa aspekter kopplat till SROI ur perspektiven 

intern styrning samt extern kommunikation. Positivt respektive negativt laddade uttryck 

relaterat till SROI analyseras från perspektiven intern styrning och extern kommunikation. 

Modellen möjliggör sammanställning av data från tidigare forskning kring SROI med 

praktikers och experters intryck för att skapa en överskådlig helhet av måttet. 
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3. Tillvägagångssätt för datainsamling 

För undersökningen valdes en kvalitativ studie. Tre stycken separata metoder för datainsamling 

sammanställdes för en gemensam analys av resultatet. Metoderna för datainsamling utgjordes 

av SROI-forskning, SROI-praktik och SROI-experter. Syftet med att analysera resultatet med 

en kombination av tre metoder för datainsamling var att belysa SROI från olika infallsvinklar 

för att på så sätt skapa en nyanserad bild. Liknande studier kring SROI har utförts i andra 

sammanhang. Jönsson (2013) tillämpade en likartad metod för att studera SROI, där 

information från en litteraturgenomgång sammanställdes med svenska SROI-rapporter och 

intervjuer. För Jönsson bidrog detta till identifiering av utrymme för vidare forskning relaterat 

till SROI med fokus på förbättringsmöjligheter. Denna uppsats metoder för datainsamling går 

i linje med Jönsson (2013), men syftet skiljer sig åt. De för uppsatsen uttryckta 

identifieringsområdena ämnar istället att kartlägga positiva och negativa aspekter med SROI ur 

perspektiven intern styrning samt extern kommunikation för att skapa en överskådlig helhet av 

SROI. Detta för att bidra med underlag grundat på erfarenheter för hur SROI används, samt öka 

verksamheters förståelse kring mätning av en bredare definition av värde. 

För att på bästa sätt besvara undersökningens syfte tillämpades textanalys av sekundär data från 

SROI-forskning och SROI-rapporter, vilket kompletterades med primär data från 

transkriberade intervjuer med SROI-experter. Metoden att kombinera textanalyser från tre olika 

källor valdes för att det bidrog med tre perspektiv på samma fenomen. Denna metod bidrog till 

en mer nyanserad bild av helheten, samt till att tydliggöra sammanhang och företeelser relaterat 

till SROI. Resultatet i studien visar exempel på positiva och negativa aspekter kring SROI 

utifrån olika perspektiv. För att kunna generalisera resultaten till ett större sammanhang skulle 

en kvantifiering av data behövas för ökad reliabilitet och en kvantitativ undersökningsmetod 

hade då varit att föredra (Eliasson, 2013, s. 27).  

Data relaterat till SROI-forskning innefattade information hämtad från publicerade 

vetenskapliga artiklar relevanta för området. Data relaterad till SROI-praktik hämtades från 

svenska SROI-rapporter som tilldelats det Svenska SROI-nätverkets kvalitetsstämpel. SROI-

rapporter är slutprodukten av en SROI-analys. Data relaterad till SROI-experter innefattade 

telefonintervjuer med utvalda experter inom områden relaterade till verktyget. 

Forskningsdesignen förklaras i tabell 3. 
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Tabell 3: Forskningsdesign, tillvägagångssätt för datainsamling 

Övergripande metod Informationskällor Datainsamlingsmetod Analysmetod 

 SROI-forskning Publicerade vetenskapliga 

artiklar om SROI 

 

Kvalitativ undersökning, 

textanalys 

SROI-praktik Kvalitetsgranskade svenska 

SROI-rapporter 

Sammanställning av 

resultatet för 

gemensam analys 

 SROI-experter Telefonintervjuer med 

utvalda SROI-experter 

 

3.1 Urval och datainsamling 

I avsnittet följer en redogörelse för urval och datainsamling från informationskällorna: SROI-

forskning, SROI-praktik samt SROI-experter. 

3.1.1 Urval och datainsamling från SROI-forskning 

Urvalet för SROI-forskning togs med hänsyn till publicerade vetenskapliga artiklar tillgängliga 

i den företagsekonomiska databasen Business Source Premier, samt från relaterade artiklar i 

dess referenslistor. En artikel (Jönsson, 2013) erhölls efter information från en medverkande 

SROI-expert. Sökningen pågick tills materialet bedömdes som passande för studiens syfte, 

vilket innebar att tillräckligt många differentierade synsätt lyftes för ett representativ urval. I 

databasen tillämpades sökorden SROI och Social Return on Investment utan tilläggsord. 

Artikelns rubrik och sammandrag studerades för att avgöra relevans. Det tillgängliga urvalet 

utgjordes efter denna övergripande sökning av material som i sin helhet kunde undersökas och 

analyseras. Vid införandet av tilläggsord i sökningen tillfördes inget ytterligare material av 

relevans för uppsatsens syfte. Vid identifiering av relevanta artiklar tillämpades 

operationaliserade begrepp (se tabell 7). 

Den SROI-forskning som behandlades i uppsatsen inkluderas av 13 stycken publicerade, 

vetenskapliga artiklar från tidsperioden 2003 till och med 2014. Majoriteten av forskningen var 

utförd i Storbritannien (10 stycken), samt i viss mån från USA (2 stycken) och Sverige (1 

stycken). Se tabell 4 nedan för en övergripande redogörelse över forskningen. 
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Tabell 4: Övergripande redogörelse för behandlad SROI-forskning. 

Författare Publiceringsår Land 

Arvidson 2009 Storbritannien 

Arvidson et al. 2010 Storbritannien 

Arvidson et al. 2014 Storbritannien 

Emerson 2003 USA 

Flockhart 2005 Storbritannien 

Gibbon & Dey 2011 Storbritannien 

Hall 2014 Storbritannien 

Jönsson 2013 Sverige 

Lingane & Olsen 2004 USA 

Millar & Hall 2013 Storbritannien 

Rotheroe & Richards 2007 Storbritannien 

Ryan & Lyne 2008 Storbritannien 

Stevenson et al. 2010 Storbritannien 

 

3.1.2 Urval och datainsamling från SROI-praktik 

För identifiering av SROI-praktik behandlades nio stycken svenska SROI-rapporter, vilka var 

författade av personer som använt verktyget i olika projekt. Urvalet av rapporter begränsades 

till de som erhållit det Svenska SROI-nätverkets kvalitetsstämpel, Svensk SROI-kvalité Nivå 1, 

vilket innebär att de genomgått extern granskning av Svenska SROI-nätverket. Rapporterna 

fanns tillgängliga via Svenska SROI-nätverkets hemsida.  

Det framgår att Hahn, medförfattare till SROI-guiden som används för begreppsförklaring i 

avsnitt 2.2, har ansvarat för kvalitetsgranskningen av alla behandlade SROI-rapporter utom en 

som utförts av en SROI-expert. Rapporten skriven av SROI-experten har granskats av det 

internationella SROI-nätverket. Hahn och SROI-experten är arbetskollegor i den ekonomiska 

föreningen SERUS.  

Rapporternas bearbetning isolerades till ett avsnitt innehållande rekommendationer för 

utformning av SROI-analyser. Avsnittet innehöll dels information om hur det interna 

mätsystemet kunde förbättras för högre kvalitet i framtida informationsinsamling, samt dels hur 

verksamheten kunde utvecklas för ett ökat värdeskapande. Enligt Nilsson & Hahn (2012, s. 

135) bidrar avsnittet för rekommendationer till en plattform där upplevda lärdomar från arbetet 

med SROI-analyser kan förmedlas för att det praktiska arbetet ständigt ska utvecklas. 
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Rekommendationerna förväntas vara välgrundade och balanserade för att underlätta arbetet 

med implementering (Ibid). Avsnittet för rekommendationer grundas i praktikers upplevelser 

vid framtagning av SROI-analyser, vilket gjorde att positiva och negativa aspekter kopplade till 

SROI kunde identifieras ur avsnittet för vidare analysering. I en av rapportera, Kooperativ KOS 

2011, ansågs ett ytterligare avsnitt, Kommentar från granskning, tillhöra beskrivningen för 

rekommendationer och inkluderades därför i bearbetningen. 

En anad missrepresentation från SROI-praktik gick att utläsa till följd av beskrivningen över 

rekommendationsavsnittets utformning. I avsnittet för förbättring av det interna mätsystemet 

belystes övervägande negativa aspekter. Verksamhetsområdet i rapporterna innehöll en 

övervägande del positiva aspekter i förhållande till negativa aspekter. Då data från SROI-

praktik, i enhet med studiens syfte, kompletterades och sammanställdes med ytterligare källor 

för att bidra till en del av en överskådlig helhet påverkades emellertid inte studiens validitet 

nämnbart. 

Vid bearbetning av de svenska SROI-rapporterna tillämpades operationaliserade begrepp 

kopplat till uppsatsens syfte (se tabell 7). Se tabell 5 nedan för en övergripande redogörelse av 

SROI-praktik. 

Tabell 5: Övergripande redogörelse av behandlad SROI-praktik. 

Kodning och rapporttitel Årtal Organisation 

(a) Utvärderande SROI-analys av värmestugan 

i Östersunds kommun 

2011 Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands 

Län 

(b) Vilka effekter har uppstått av insatserna 

för kvinnor i Bönorna i Handen? 

2011 Tanke och Handling ekonomisk föreningen & 

Stockholms läns Bildningsförbund 

(c) Kooperativet KOS 2011 2011 Famns & SKOOPI 

(d) Anställning i arbetskooperativet Rondellen 2011 Coompanion Östergötland & Bona folkhögskola 

(e) Svenska Röda Korsets anhörighetsstöd i 

Danderyd 

2011 Röda Korset 

(f) En ovärderlig förändring 2010-11 Coompanion Jönköpings Län 

(g) Uggletorpet 2011 Origo Resurs 

(h) Karriär-Kraft Nästa Steg 2011 Karriär-Kraft  

(i) The outcomes and values of SOUL’s 

advanced SROI training course 

2012 SERUS 
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3.1.3 Urval och datainsamling från SROI-experter 

Två svenska SROI-experter valdes ut för intervju: Erik Jannesson (E.J.) och Malin Arvidson 

(M.A.). Valet av experter grundades på personernas respektive kompetens och erfarenhet 

relaterad till SROI. Två intervjuer bedömdes som tillräckligt för att studera experters perspektiv 

av SROI för att bidra till en överskådlig helhet. Se tabell 6 för en övergripande redogörelse av 

SROI-experter. 

Tabell 6: Information om SROI-experterna, hämtad från studiens intervjuer med experterna. 

Expert Kompetens Erfarenhet av SROI 

Erik Jannesson 

(E.J.) 

Ekonomie doktor, 

Linköpings universitet 

Ordförande för svenska 

SROI-nätverket 

Konsultperspektiv:  

Arbetat fram material för SROI-utbildningar på grund- och 

fördjupningsnivå i Sverige. Via den ekonomiska 

föreningen SERUS, inom ramen för Sociala Ekonomiska 

Organisationer i Utveckling och Lärande (SOUL). 

Universitetsperspektiv:  

Utfört en studie kring Norrköping kommuns sociala 

investeringsfond resonemang förs utifrån beviskedjan 

som ligger till grund för SROI. 

Malin Arvidson 

(M.A.) 

Sociolog 

Universitetslektor,  

Lunds universitet 

Forskningsperspektiv:  

Genomfört undersökningar kring SROI i England utifrån 

olika synvinklar, framförallt ur biståndskontext relaterat 

till ideella organisationer. 

Internationellt perspektiv: 

Varit verksam i England under en fem-årsperiod i 

forskningssyfte. 

Intervjuerna utfördes var för sig via telefon och samtalen spelades in efter överenskommelse 

med respektive expert. På grund av studiens syfte och prägel samt personernas intresse av ämnet 

ansågs telefonintervjuer inte bidra till noterbara skillnader kontra intervju ansikte mot ansikte, 

som enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 405) skulle kunna innebära kortare svar eller 

oförmåga att se ytterligare kontext från kroppsspråk. En intervjuguide användes som stöd vid 

intervjutillfället (se bilaga I). Frågorna användes som ramverk och omformuleras vid behov och 

efter situation under intervjutillfället. Frågorna utformades av öppen karaktär med utrymme för 

följdfrågor. Specifikt formulerade frågor i intervjuguiden utgick vid tillfällen där frågan via 

diskussion redan besvarats. Saknades nyanserade svar då intervjuguiden tillämpats ställdes 

ytterligare följdfrågor för nyansering. Intervjuguiden utformades med utgångspunkt från 
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analysmodellen. Experternas akademiska bakgrund och omfattande förkunskap bidrog till att 

begreppen som tillämpades i intervjustudien inte definierades för intervjuobjekten. Detta kan 

ha bidragit med att experternas syn på intern styrning och extern kommunikation skiljde sig 

mot vad som kommunicerades i uppsatsen. Denna risk bedömdes som låg. Intervjuerna 

avslutades med frågor kring framtidsutsikterna för SROI, i syfte att bidra med ett 

framåtblickande perspektiv, samt för att generera uppslag till vidare forskning. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades efter operationaliserade begrepp kopplat till uppsatsens syfte 

(se tabell 7). 

Experterna medverkar i flera av metoderna för datainsamling. Detta kunde både vara ett uttryck 

för att SROI är relativt nytt, framförallt i Sverige, samt ett uttryck för experternas kompetens. 

M.A. representerades i SROI-forskning, där tre stycken av de behandlade artiklarna var 

författade av experten (Arvidson, 2009; Arvidson et al. 2010; 2014). E.J. representerades på 

flera områden i uppsatsen. För SROI-praktik figurerade experten som framtagare av en SROI-

rapport: The outcomes and values of SOUL’s advanced SROI training course. I SROI-forskning 

medverkade experten i en intervju av Jönsson (2013). E.J. var även författare till SROI-guiden 

som användes vid förklaring av verktyget i avsnitt 2.2.  

I denna studie var största delen av SROI-forskningen utförd i Storbritannien, medan SROI-

rapporterna var utförda i Sverige. Detta ledde till ifrågasättande kring huruvida resultatet från 

respektive metod för datainsamling gick att sammanställa för analys eller inte. En ambition med 

intervjuerna av SROI-experter var att undersöka eventuella skillnader mellan Sverige och 

Storbritannien närmre, för att validera och säkerhetsställa tillförlitlighet i uppsatsens 

forskningsdesign. Detta gjordes genom att diskutera eventuella skillnader i SROI mellan 

Storbritannien och Sverige under intervjutillfällena. 

3.2 Operationalisering  

Vid analys av SROI-forskning, SROI-praktik och SROI-experter fokuserades sökningen på att 

hitta värdeladdade uttryck för begreppen positiva aspekter, negativa aspekter samt intern 

styrning och extern kommunikation. För identifiering av innehåll i respektive text relaterat till 

begreppen utvecklades en gemensam operationalisering för de tre datainsamlingsmetoderna (se 

tabell 7). 
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Tabell 7: Mall för identifiering av begrepp relaterade till uppsatsens syfte.  

Begrepp Kommer till uttryck 

Positiva aspekter - Positivt värdeladdad association, upplevda fördelar och möjliggörande  

- Relaterade och synonyma begrepp: ambitioner, syfte, fördelar, tydliggör, 

möjligheter.  

Negativa aspekter - Negativt värdeladdad association, upplevda nackdelar, förbättringsmöjligheter och 

motgångar.  

- Relaterade och synonyma begrepp: problem, begränsningar, nackdelar, svårigheter, 

utmaningar. 

Intern styrning - SROI nämns utifrån ett perspektiv där det ämnar påverka organisationen internt. 

Exempelvis genom att påverka parter som är involverade i organisationens arbete.  

- Kommunikation av SROI inom verksamheten. Exempelvis genom utvärdering av 

projekt, alternativt prognosgenerering för kommande aktiviteter. 

Extern 

kommunikation 

- SROI nämns utifrån ett perspektiv där det används för att påverka utomstående 

intressenter, vilka på något sätt tar del av SROI.  

- Redovisning, konkurrensmedel och extern kontakt som exempelvis används i syfte 

av marknadsföring eller för att attrahera av bidrag. 

 

I de fall då positiva aspekter, negativa aspekter, intern styrning eller extern kommunikation inte 

var explicit uttryckta kunde dessa i viss mån gå att utläsa från den totala kontexten. Det utfördes 

genom gemensam tolkning av innehållet i respektive artikel, rapport och intervju. Positiva och 

negativa aspekter som inte gick att kategorisera under endast intern styrning eller extern 

kommunikation placerades under båda. Frågorna i intervjun behandlade alla variabler i 

analysmodellen, där varje avsnitt inleddes med övergripande frågor för att sedan bli mer 

specifika. För operationalisering av intervjufrågor, samt för en presentation över 

intervjuguiden, se bilaga I och II.  

3.3 Analysmetod 

Analysmodellen (tabell 2) användes för att sammanställa insamlad data från SROI-forskning, 

SROI-praktik och SROI-experter. Insamlad data delades inledningsvis in i tre stycken separata 

analysmodellen, en för varje metod för datainsamling. Dessa sammanställdes sedan i en 

gemensam analysmodell (se figur 2). 
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Figur 2: Presentation av tillvägagångssättet för sammanställning av data från respektive datainsamling, samt 

för vidare sammanställning efter namngivna överrubriker i en gemensam analysmodell. 

Kategorierna för sammanställning inkluderade positiva aspekter, negativa aspekter, extern 

kommunikation och intern styrning. De tre separata analysmodellerna analyserades efter 

gemensamt innehåll för att sammanställas i en gemensam analysmodell. Informationen 

sammanställning efter namngivna överrubriker. Dessa namngavs efter gemensamt tematiskt 

innehåll. Indelning bidrog till en överskådlig helhet för innehållet i insamlad data. Den 

gemensamma analysmodellen behandlades för vidare analys och diskussion. 
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4. Resultat från datainsamling 

I avsnittet presenteras resultatet från respektive datainsamling i löpande text, följt av en 

sammanfattande tabell över varje enskilt resultat. I resultatet från SROI-forskning samt 

resultatet från SROI-praktik inleds avsnitten med en redogörelse av behandlad litteratur.   

4.1 Resultat av SROI-forskning 

Genomgång av SROI-forskning resulterade i 13 stycken vetenskapliga artiklar. En 

sammanfattning av dessa informationskällor presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Information om de 13 stycken vetenskapliga artiklarna inkluderade i SROI-forskning.  

Författare Tidskrift Titel År Syfte Land 

Arvidson Third Sector 

Research Centre 

(Working Paper 

27) 

Impact and 

evaluation in the 

UK third sector: 

reviewing literature 

and exploring ideas 

2009 Undersöka material 

relaterat till utvärdering 

och bedömning av 

påverkan inom tredje 

sektorn. 

Storbritannien 

Arvidson 

et al. 

Third Sector 

Research Centre 

(Working Paper 

49) 

The ambitions and 

challenges of SROI 

2010 Undersöka SROI i detalj 

och identifiera 

problemområden för 

vidare utredning. 

Storbritannien 

Arvidson  

et al. 

International 

Journal of Public 

Sector 

Management 

The social return 

on investment in 

community 

befriending 

2014 Undersöka social och 

ekonomisk påverkan 

från en mindre 

organisation. 

Storbritannien 

Emerson California 

Management 

Review 

The Blended Value 

Proposition: 

Integrating Social 

and Financial 

Returns 

2003 Undersöka den sanna 

innebörden av värde. 

USA 

Flockhart Social 

Enterprise 

Journal 

Raising the profile 

of social 

enterprises: the use 

of SROI and IRT to 

bridge the financial 

credibility gap 

2005 Redogöra för tidigare 

upptäckter om SROI som 

verktyg för ökad 

trovärdighet och 

attraktion av bidrag, 

samt nya upptäckter 

kring IRT för sociala 

organisationer. 

Storbritannien 

Gibbon & 

Dey 

Social and 

Environmental 

Accountability 

Journal 

Developments in 

Social Impact 

Measurement in 

the Third Sector: 

Scaling Up or 

Dumping Down? 

2011 Översiktligt presentera 

två metoder för mätning 

av social påverkan: SROI 

och SAA. 

Storbritannien 
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Hall Voluntas: 

International 

Journal of 

Voluntary and 

Nonprofit 

Organisations 

Evaluation logics in 

the third sector 

2014 Översiktligt presentera 

metoder för utvärdering 

inom tredje sektorn: the 

logical framework, most 

significant change 

stories, och SROI. 

Storbritannien 

Jönsson Forum for Social 

Innovation 

SROI: Rooms for 

improvement & 

research – a 

background study 

on SROI to identify 

research gaps 

2013 Identifiera forskning 

relaterat till SROI, med 

fokus på 

förbättringsmöjligheter. 

Sverige 

Lingane & 

Olsen 

Center for 

Responsible 

Business 

(Working Paper 

Series) 

Social Return on 

Investment: 

Standard 

Guidelines 

2004 Presentation av företags 

sociala och miljömässiga 

påverkan, vanliga 

misstag, samt 

rekommendationer på 

standardiserade riktlinjer 

för beräkning av SROI. 

USA 

Millar & Hall Public 

management 

Review 

Social Return on 

Investment (SROI) 

and Performance 

Measurement 

2013 Analys över hur SROI 

används och förstås 

inom hälso- och 

sjukvård. 

Storbritannien 

Rotheroe & 

Richards 

Social 

Enterprise 

Journal 

Social return on 

investment and 

social enterprises: 

transparent 

accountability for 

sustainable 

development 

2007 Presentera processen för 

implementering av SROI-

analys inom en 

organisation. 

Storbritannien 

Ryan & Lyne Education, 

Knowledge & 

Economy 

Social enterprise 

and the 

measurement of 

social value: 

methodological 

issues with the 

calculation and 

application of SROI 

2008 Behandla metodologiska 

utmaningar i att 

kvantifiera social värde 

genererat ur sociala 

organisationer. 

Storbritannien 

Stevenson  

et al. 

Social 

Enterprise East 

of England 

(Working Paper) 

Social Impact 

Measurement 

(SIM) experiencing 

and future 

directions for the 

third sector 

organizations in the 

east of England 

2010 Undersöka varför 

organisationer mäter 

påverkan, hur det utförs, 

identifiera utmaningar 

och hur dessa kan 

övervinnas. 

Storbritannien 
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I de 13 vetenskapliga artiklarna uttrycks att SROI bidrar till att organisationer på ett bättre sätt 

kan mäta, samt förstå både finansiellt och socialt värdeskapande (Emerson, 2003; Flockhart, 

2005; Gibbon & Dey, 2011; Hall, 2014; Lingane & Olsen, 2004). Flockhart (2005) menar 

vidare att SROI hjälper organisationer att identifiera möjligheter till förbättring internt. Detta 

styrks av Stevenson, Taylor, Lyon & Rigby (2010) samt Millar & Hall (2013), vilka uttrycker 

att den interna utvecklingen skapas på grund av att SROI möjliggör reflektion över prestationer. 

Emerson (2003) och Arvidson et al. (2010) menar att SROI är ett verktyg för att värdesätta 

påverkan på omgivningen, vilket i sin tur bidrar med både djupare förståelse och ökat tänkande 

kring värdeskapande effekter. Arvidson et al. (2010) menar vidare att SROI bidrar till 

transparens och trovärdighet i värdeskapande, vilket även styrks av Arvidson et al. (2014), 

Millar & Hall (2013) och Rotheroe & Richards (2007). Millar & Hall (2013) menar vidare att 

detta leder till att beslutsfattande kan ske på säkrare grunder. Det uttrycks att SROI bidrar till 

att utbilda den finansiella sektorn i fördelarna med en bredare definition av värde (Flockhart, 

2005; Jönsson, 2013). Det uttrycks även att SROI leder debatten framåt kring hur hållbarhet på 

bästa sätt kan operationaliseras och utvecklas (Rotheroe & Richards, 2007). 

Utmaningar associerade med SROI som lyfts är att metoden kan bli kostsam och tidskrävande 

(Arvidson et al., 2010; Emerson, 2003; Jönsson, 2013; Millar & Hall, 2013). Att göra en SROI-

analys uttrycks som en komplex och svårkontrollerad process (Arvidson et al., 2010; Hall, 

2014), särskilt vid fastställning av proxytermer (Arvidson et al., 2010; Flockhart, 2005; Lingane 

& Olsen, 2004; Millar & Hall, 2013; Stevenson et al., 2010), samt vid hantering av deadweight 

(Arvidson et al., 2010; Flockhart, 2005; Hall, 2014; Ryan & Lyne, 2008). Detta resulterar enligt 

Millar & Hall (2013) i rapporter av låg kvalitet, vilket leder till att tillämpning av SROI inte 

självklart förbättrar extern kontakt. 

Arvidson (2009) beskriver ett motstånd inom den sociala sektorn att tillämpa metoder för 

utvärdering där monetärt värde involveras, då sektorns värderingar äventyras. Denna 

ideologiska konflikt behandlas i ytterligare SROI-forskning, där en uttryckt risk beskrivs som 

att fokusering på finansiella termer reducerar vikten av sociala effekter (Emerson, 2003; Gibbon 

& Dey, 2011; Hall, 2014; Millar & Hall, 2013). De ideologiska hindren i kombination med 

presenterade metodologiska utmaningar bidrar enligt Millar & Hall (2013) till ett lågt 

engagemang i tillämpning av SROI och liknande prestationsmått. De menar vidare att det 

bristande engagemanget även går att relatera till svårigheten i att överföra metoden mellan 

sektorer, kontext och mellan nationer. Detta styrks även av Flockhart (2005). 
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Jönsson (2013) menar att enkelheten i att förstå SROI bidrar till en förbättrad kommunikation 

mot intressenter. Detta är enligt Arvidson et al. (2010) en förutsättning för trovärdighet, samt 

en förutsättning för att inblandade parter ska förstå varandras respektive förväntningar och 

målsättningar med samarbetet. Arvidson et al. (2010; 2014) och Flockhart (2005) anser att 

SROI kan tillämpas fördelaktigt av verksamheter som har till syfte att generera vinst på sina 

konkurrensfördelar. Detta stöds av Ryan & Lyne (2008) som menar att SROI kan hjälpa till att 

försäkra att resurser går till relevanta ändamål. Arvidson et al. (2010) uttrycker dock att 

konkurrensen kan bidra till incitament att överdriva värdet för pengarna, vilket även behandlas 

av Jönsson (2013). Ryan & Lyne (2008) uttrycker att problematiken associerad kring 

implementering av SROI, i kombination med möjligheten till individanpassade antaganden vid 

analys, bidrar till brister i generaliserbarhet och jämförbarhet mellan organisationer. Detta 

styrks i ytterligare SROI-forskning (Arvidson et al., 2010; 2014; Flockhart, 2005; Jönsson, 

2013; Lingane & Olsen, 2004). 

Lingane & Olsen (2004) beskriver att målsättningen med SROI är att skapa ett standardiserat 

ramverk för att underlätta investerares arbete med att jämföra organisationer inom samma 

industri för att välja projekt att stödja. Även Arvidson et al. (2010) förespråkar standardisering 

av SROI för ökad jämförbarhet och generaliserbarhet, liksom Emerson (2003), Flockhart 

(2005), Jönsson (2013) och Ryan & Lyne (2008). Stevenson et al. (2010) uttrycker dock att 

SROI inte bör användas vid jämförelse av socialt värde mellan organisationer, då processen för 

hur värdet framställts skiljer sig åt. Millar & Hall (2013) menar också att den breda variationen 

inom sociala organisationer innebär att en standardisering av mätverktyg inte är passande. Vid 

tillämpning av SROI som ett medel för konkurrens för attraktion av bidrag finns en risk att 

metoden utvecklar ett negativt rykte (Arvidson et al., 2010). Trots detta hävdar Stevenson et al. 

(2010) att indikatorer pekar på att organisationer motiveras att tillämpa SROI på grund av 

möjligheten att influera externa intressenter samt som en form av marknadsföring. I tabell 9 

sammanställs de viktigaste punkterna från resultatet av SROI-forskning. 

  



 

24 
 

Tabell 9: Sammanställt resultat från SROI-forskning 

SROI-forskning Positiva aspekter Negativa aspekter 

Intern styrning 

 

- Identifiera möjligheter att skapa värde, 

finansiellt och socialt  
- Verktyg för att värdesätta sociala 

effekter 
- Ökat tänk kring hur definiera effekter 
- Hjälp i beslutsfattande processer 
- Identifiera förbättringsmöjligheter 

 

- Tids- och resurskrävande 
- Komplicerat, bristande kunskap 
- Överföra mellan nationer, sektorer, 

kontext 
- Fastställa proxytermer, identifiera 

deadweight 
- Tendens till överdrivet värde för 

pengarna 
- Ideologisk konflikt med värderingar, 

opassande 

Extern 

kommunikation 

 

- Redovisa effekt, attrahera bidrag 
- Ökad förståelse för de involverade 

parternas förväntningar och mål 
- Stärker trovärdighet, transparens 
- Konkurrensmedel 
- Utbildar finansiella sektorn i bredare 

definition av värde 
- Leder hållbarhetsdebatt framåt 
- Standardisering bidrar till generalisering 

och jämförbarhet 
- Förstärker professionell bild av social 

organisationer 

- Förvirring kring hur tyda, bristande 

kunskap och kommunikation 
- Förbättrar inte extern kontakt 
- Brist generaliserbarhet, jämförbarhet 
- Investerare frångår helhetsbild av 

projekt 
- Standardisering → frångår syftet med 

SROI 

4.2 Resultat av SROI-praktik 

I urvalet för SROI-praktik ingick totalt nio stycken SROI-rapporter. En sammanfattning av 

dessa informationskällor presenteras i tabell 10 nedan. Varje rapport har tilldelats en bokstav 

som används vid viss hänvisning i avsnittet. 

Tabell 10: Information om de nio stycken SROI-rapporterna inkluderade i SROI-praktik.  

Författare Kodning och rapporttitel Årtal Analys av Organisation 

Frestadius, 

Ottosson & 

Persson 

(a) Utvärderande SROI-analys av 

värmestugan i Östersunds 

kommun  

2011 Önskan att uppskatta ett 

monetärt värde på en 

relativt nyetablerad 

verksamhet.  

Coompanion 

Kooperativ 

Utveckling 

Jämtlands Län 

Johansson & 

Lindmark  

(b) SROI-analys: Vilka effekter har 

uppstått av insatserna för kvinnor 

i Bönorna i Handen? 

2011 Effekter av insatser för 

uppstart och drift av det 

sociala företaget Bönorna i 

Handen. 

Tanke och 

Handling 

ekonomisk 

föreningen & 

Stockholms läns 

Bildningsförbund 
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Eriksson & 

Falk 

(c) SROI-analys av Kooperativet 

KOS 2011 

2011 Arbetsträning för personer 

med kontakt inom 

socialpsykiatrin. 

Famns & SKOOPI 

Eriksson & 

Beckman 

 

(d) Anställning i 

arbetskooperativet Rondellen - 

En utvärderande SROI-analys  

2011 Hur en anställning på 

Arbetskooperativet 

Rondellen påverkar 

individen själv. 

Coompanion 

Östergötland & 

Bona 

folkhögskola 

Barck, Barck, 

Käck & Pagré 

(e) SROI-analys: Svenska Röda 

Korsets anhörighetsstöd i 

Danderyd 

2011 Verksamhet för 

anhörigstöd. 

Röda Korset 

Widheimer & 

Saldner 

(f) En ovärderlig förändring: en 

SROI-analys av en 

förändringsprocess som en 

konsekvens av deltagande i en 

grupprocess i projektet Socialt 

företagande för ökad välfärd 

2010-

2011 

Förändringsprocessen som 

en konsekvens av 

deltagande i ett 

grupprojekt. 

Coompanion 

Jönköpings Län 

Älverbrandt (g) SROI-analys av Uggletorpet – 

Ett samarbete mellan det sociala 

företaget Origo Resurs och 

Svenska kyrkans diakonicentral 

2011 Arbetslivsrehabilitering för 

långtidssjukskrivna och 

långtidsarbetslösa. 

Origo Resurs 

Skoglund & 

Wessbo 

(h) SROI-analys av Karriär-Kraft 

Nästa Steg Värdet av en LSS-

verksamhet som omvandlar 

bidragstagare till 

samhällsresurser  

2011 Värdet av att personer med 

funktions-nedsättning 

stöds att nå personliga mål 

med hjälp av inre redskap. 

Karriär-Kraft  

Jannesson (i) The outcomes and values of 

SOUL’s advanced SROI training 

course 

2012 Värdet och effekterna av 

en avancerad SROI-kurs. 

Serus 

 

I alla behandlade SROI-rapporter uttrycks att SROI tydliggör det värdeskapande som 

analysobjektet står för. I rapporten En ovärderlig förändring analyserades 

förändringsprocessen som en konsekvens av deltagande i ett grupprojekt. Tydliggörandet av 

värdeskapandet exemplifieras i rapporten: “en individs förändringsprocess är oerhört värdefull 

inte enbart för individen, utan också för intressenter i individens närhet och samhället i stort” 

(f). I rapporten Uggletorpet analyserades arbetslivsrehabilitering för långtidssjukskrivna och 

långtidsarbetslösa. Processen för värdeskapande beskrivs i rapporten ytterligare: “det 

strukturella tankesätt som SROI erbjuder har varit ett väldigt konkret, djuplodande och 

användbart verktyg att tänka kring värdeskapande i vår verksamhet” (g). Det totala 

värdeskapandet lyfts fram som en konsekvens av samarbete inom verksamheten samt mot 

utomstående aktörer (a; f; g). I rapporten Uggletorpet framhålls att tydliggörandet av 

värdeskapandet bidrar till en bättre fördelning av samhällets resurser, vilket även stöds av 

rapporten En ovärderlig förändring. I vissa rapporter lyfts potentialen för verksamhets- och 
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kvalitetsutveckling som en positiva aspekter med SROI (c; e; g). Vidare lyfter rapporten 

Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd resursallokering som en ytterligare positivt 

aspekt med SROI.  

Kunskapen kring metodologin för SROI nämns som en utmaning i flertalet rapporter och 

kommer till uttryck på olika sätt (a; c; d; g). I rapporten Utvärderande SROI-analys av 

värmestugan i Östersunds kommun nämns intern kommunikation inom verksamheten som svårt 

på grund av ojämn förståelse för terminologin i SROI. Detta bedöms vara en konsekvens av att 

rapportskrivare är förhållandevis nya inför begreppen. Argumentet stöds även i rapporten 

Anställning i arbetskooperativet Rondellen. I rapporten Kooperativ KOS 2011 har arbetet med 

arbetsträning för personer med kontakt inom socialpsykiatrin analyserats. I rapporten nämns att 

terminologin var svårbegriplig för den som inte är insatt. Som en konsekvens av detta 

omformulerades SROI-rapporten för att bli mer lättförståelig. I rapporten Uggletorpet föreslås 

att en väl sammansatt grupp med olika kompetensområden, inkluderat någon med goda 

ekonomiska kunskaper, är att föredra vid framtagandet av SROI-rapporter för att bemöta de 

metodologiska utmaningarna. 

I rapporten Karriär-Kraft Nästa Steg analyserades värdet av att stödja personer med 

funktionsnedsättning att nå sina personliga mål. I rapporten nämns att extern kommunikation 

av det skapade värde som framkommit i SROI-analysen är ett naturligt nästa steg i 

analysarbetet. Vidare uttrycks att om fler känner till verksamheten så kan fler personer söka 

hjälp hos dem eller hos liknande verksamheter. “Vi tror också det är viktigt att Nästa Steg tydligt 

kommunicerar det värde som skapas för stadsdelen och de lokala företagen; att det faktiskt inte 

bara skapar värde för individerna utan även i form av ekonomiska besparingar och sociala 

värden för samhället totalt” (h).  

En osäkerhet vid beräkningarna av SROI-värdet nämndes i samtliga rapporter. Detta kom till 

uttryck på olika sätt, bland annat nämndes fastställande av proxytermer (a; d; e; g; i) som en 

utmaning. Tidsbrist angavs som ett exempel på en konsekvens av osäkerheten (a; d; g; h). I 

rapporten Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun nämns att 

osäkerheten vid beräkning av proxytermer bidrog till att de fastställdes utifrån en lägstanivå 

och ett förslag presenteras på att fasta proxytermer bör införas för att spara tid, samt för att 

möjliggöra jämförelse mellan olika SROI-analyser. Vidare uttrycks att: “externa parter bör vara 

vaksamma kring hur analysen används i utbildande eller påvisande syfte” (a). I rapporten 

uttrycks även att datainsamlingsmetoden är beroende av engagemanget hos involverade 

intressenter, vilket påverkade processen. Även i rapporten Karriär-Kraft Nästa Steg lyfts 
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problematiken vid insamling av data för rapportutformning. Den huvudsakliga utmaningen för 

Karriär-Kraft Nästa Steg var kopplad till tystnadsplikten i arbetet, vilket medförde problem att 

få tillgång till effektmätning av subjektiva indikatorer hos anhöriga. Svårigheter relaterat till 

bedömning och effektmätning av subjektiva indikatorer uttrycktes även i ytterligare rapporter 

(a; b; f; i). I rapporten Kooperativet KOS 2011 nämns att subjektiva värderingar bör kalibreras 

så att alla menar lika. Ett par rapporter nämner att subjektiva och objektiva indikatorer bör 

kompletteras för högre säkerhet i effektmätningen (e; i). I vissa rapporter uttrycks emellertid en 

positiv syn på hur subjektiva mätinstrument används, samtidigt som värderingsbedömning för 

individen nämns som svår (e; f). I tabell 11 sammanställs de viktigaste punkterna från resultatet 

av SROI-praktik. 

Tabell 11: Sammanställt resultat från SROI-praktik. 

SROI-praktik Positiva aspekter Negativa aspekter 

Intern styrning 

 

- Tydliggör värdeskapande 
- Underlag för beslutsfattande och intern 

styrning 
- Nytt tankesätt kring värdeskapande 
- Samarbete för ökat totalt 

värdeskapande 
- Bättre fördelning av samhällets resurser 

- Ny terminologi, svårt att förstå för alla 
- Osäkerhet i beräkning 
- Svårt att göra en analys på egen hand 

Extern 

kommunikation 

 

- Kommunicera värden för externa 

intressenter 
- Jämförbarhet av SROI-analyser vid fasta 

proxytermer 

- SROI-kunskap 
- Externa parter bör vara vaksamma hur 

analysen används 
- Osäkerhet i beräkning 

4.3 Resultat av SROI-experter 

E.J. menar att SROI fungerar både som ett ramverk för detaljerad mätning internt samt som 

utgångspunkt för diskussion, då SROI fungerar som en begreppsapparat för att mäta och förstå 

konsekvenser av verksamheter och på så sätt förstå det totala värdet. De personer som E.J. 

utbildat i att göra SROI-analyser uppskattar just den ökade medvetenheten kring 

konsekvenserna av den egna verksamheten högt. M.A. anser att SROI möjliggör utvärdering 

av mervärden inom organisationen vilket bidrar till flera aspekter, dels att förväntningar i 

förhållande till verksamhetens aktiviteter kan granskas kritiskt, samt dels prognosgenererande 

för framtida planering av bland annat kostnader och organisationsstruktur. 

M.A. tror att SROI alltid kommer ställas inför metodologiska tillkortakommanden och 

svårigheter. Experten belyser vidare att SROI riskerar att underminera viss verksamhet, samt 
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att det i viss mån är ett trubbigt verktyg. E.J. nämner en av de största utmaningarna med SROI 

som problematiken för tillämparen relaterad till att ta till sig ett annorlunda sätt att tänka när 

det gäller att förstå konsekvenser som skapas av verksamheten. E.J. menar vidare att det är ett 

stort steg för de utan tidigare erfarenhet att förstå helheten. Det tar en stund att förstå, och det 

krävs ett aktivt jobb för att skapa förståelse för helheten i värdeskapandet. Från den tredagars-

utbildning i SROI som E.J. håller erfaras att många inte anser sig kapabla att göra en SROI-

analys helt på egen hand efter utbildningen, utan att de skulle vilja ha hjälp i arbetet. Vidare 

diskuterar E.J. den största utmaningen ur ett internt perspektiv, i vad som bör räknas med i 

analysen och vad som bör bortses. “det går att mäta det allra mesta på en väldigt detaljerad nivå 

om man vill det. Men förmodligen så är det inte särskilt resurseffektivt. Det skulle helt enkelt 

kosta mer än vad det smakar.” (E.J.). Det framhålls att utmaningen ligger i att hålla sig ifrån 

saker som inte genererar tillräcklig nytta och samtidigt balansera det mot information som 

kräver en djupare genomgång. “Vad ska vi mäta? Och på vilket sätt ska vi i så fall använda det? 

Vad ska vi i så fall ha informationen till?” (E.J.). 

Utöver metodologiska svårigheter belyser M.A. ideologiska problem för sociala organisationer 

relaterat till det monetära språket som SROI delvis tillämpar. Detta har bidragit till ett motstånd 

mot SROI i England där vissa uttryckt att de känner att de ljuger när de använde siffror, och 

syftet med vad SROI verkligen stod för har ifrågasatts.  

E.J. anser att SROI är en tilltalande begreppsapparat för delar i förändringsprocesser och 

konsekvenser av verksamheter som anses relevanta. E.J. menar vidare att SROI är ett flexibelt 

ramverk som talar om vad vi behöver veta om något, och det går att använda på många olika 

sätt i många olika situationer. Till skillnad från E.J. menar M.A. att SROI inte främst är till för 

att tala om exakt vad organisationen har åstadkommit. M.A. ser SROI som ett 

utvärderingsinstrument som kan hjälpa sociala organisationer att kommunicera mellan grupper 

som behöver varandra men som inte pratar samma språk, samt för att locka till sig investerare. 

M.A. förklarar vidare att investerare vill se att de får tillbaka någonting för pengarna, även om 

det inte är en monetär avkastning så vill de se resultat.  

M.A. menar att det finns ett behov att anpassa SROI så att det är mer jämförbart, då det finns 

belägg för att upphandlare önskar att SROI gav den möjligheten. “De [SROI-UK, egen anm.] 

säger att; det ska inte användas vid jämförelse, och då har vi andra sagt att; ni kan ju inte blunda 

för det faktum att det är så det kommer att användas, och då måste ni anpassa instrumentet efter 

det också.” (M.A.). E.J. förstår att det kan finnas ett intresse att tillämpa SROI som 

konkurrensmedel, särskilt med tanke på att det idag finns få verktyg i Sverige som möjliggör 
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kommunikation av det totala värdeskapandet. Dock förutsätts att de mätningar som 

kommuniceras uppfattas som relevanta, rimliga och någorlunda sanningsenliga. Enligt M.A. 

finns en tendens att värdena i rapporter justeras så att SROI-värdet ser bättre ut, samt att 

eventuella kritiska röster och tveksamma fallstudier plockas bort. Båda experterna anser att en 

risk associerad med SROI är att helhetsbilden bortses av investerare, då siffran tenderar att vara 

det som är intressant att minnas för dem. E.J. poängterar att det inte är framtagandet av 

mätvärden, vilket bygger på antaganden, som är problematisk. “Vi sysslar alltid med den typen 

av antaganden och bedömningar, oavsett vilken siffra vi ska producera.” (E.J.). E.J. menar 

istället att den tydliga nackdelen är att siffran inte är poängen, utan att “poängen är att förstå 

vilken typ av värde man skapar, när och hur och var och för vem. Och då blir siffran en bi-

produkt som säger någonting: ungefär hur mycket skapar vi i värde i förhållande till insatsen?” 

(E.J.). M.A. poängterar att det är viktigt att arbeta med hur SROI-rapporter presenteras för att 

försäkra att de inte enbart kommer ses utifrån ett kostnadsperspektiv. E.J. belyser att “många 

problematiserade utmaningar i litteraturen visar att de inte har förstått innebörden av SROI” 

(E.J.). Vid diskussion kring ett mer standardiserat och jämförbart SROI menar E.J. vidare att 

ett av de största problemen med SROI är att flera dimensioner missuppfattas, däribland styrkan 

i flexibiliteten. Även M.A. belyser att flexibiliteten med SROI och möjligheten för 

organisationer att visa sina särdrag försvinner med ökad jämförbarhet. Däremot bidrar 

etablerade indikatorer för vad som bör mätas i en SROI-analys till mer transparens. 

4.3.1 Nationella skillnader i tillämpning av SROI 

Den största skillnaden mellan SROI i England och Sverige relateras enligt E.J. till den betydligt 

större spridningen i England. Spridningen går dels att koppla till att SROI tillämpats under 

längre tid i England, där det introducerades under början av 2000-talet jämfört med 2010 i 

Sverige, samt att det i England har beretts finansiella medel från hög nationell nivå för att 

underlätta en bredare användning av koncept som SROI. M.A. relaterar den nationella spridning 

av SROI i England till lagen om the Social Value Act, där kommuner måste beakta andra värden 

än enbart monetära i upphandlingsförfaranden. “SROI lämpade sig för att förstärka 

användandet av lagen. Englands regering gav bidrag för att SROI skulle tillämpas, vilket gav 

användandet en push.” (M.A.). Utöver spridningen anser inte E.J. att skillnaden mellan England 

och Sverige går att utläsa. “Precis som i andra länder finns det i England både de som gör 

analyser för att marknadsföra sig och de som gör analyser primärt för att veta mer om sin egen 

verksamhet.” (E.J.). M.A. uttrycker att det finns underlag för att SROI och liknande 

utvärderingsverktyg kan komma att växa och användas i större utsträckning i England, delvis 



 

30 
 

på grund av the Social Value Act. Experten tror att ett liknande initiativ i Sverige skulle 

underlätta spridningen mycket, och menar att nuvarande hinder för att använda ideell 

verksamhet för upphandling av tjänster och kontrakt måste rivas innan spridningen kan ta fart 

i Sverige. E.J. uttrycker att det finns en efterfrågan på kunskap och kompetens kring att mäta 

effekter och värdeskapande i Sverige, men att kunskapsgapet är stort. “Fler och fler är medvetna 

om vad SROI innebär, men många har inte tillräcklig medvetenhet om det för att förstå vad 

användbarheten är.” (E.J.). 

4.3.2 Framtidsutsikter för SROI 

E.J. diskuterar hur SROI och likvärdiga koncept skulle kunna tillämpas inom olika sektorer. 

Experten menar att sociala sektorn genom att på ett bättre sätt kommunicera att mycket värde 

skapas med små resurser skulle kunna få mer pengar till sin verksamhet. Förutsättningar för 

offentlig sektor innebär en ökad intern medvetenheten om vad som skapar värde, och därmed 

skapa förutsättningar att få ut mer nytta för varje enskild krona. Inom privat sektor hoppas E.J. 

att tankesättet snart letar sig in. “Många företag sätter nästan alltid pengar i första hand och bryr 

sig inte om sociala- och miljömässiga konsekvenser, även om de många gånger är väldigt 

omfattande.” (E.J.). E.J. är positiv till att SROI kommer att finnas kvar i Sverige och tror att 

intresset kommer att öka. “Om SROI används i betydligt större utsträckning så kommer det 

betyda att fler och fler beslut fattas utifrån vad som skapar totalt bra värde och inte vad som 

skapar ekonomiskt värde. Och det skulle bli väldigt mycket trevligare för väldigt många 

människor om vi hamnar i en sådan situation.” (E.J.). Likt E.J. är även M.A. positiv till 

möjligheterna för SROI och liknande koncept. “Jag tror att det skulle vara ett jättestort värde 

för alla oss medborgare.” (M.A.). I tabell 12 sammanställs de viktigaste punkterna från 

resultatet av SROI-experter. 
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Tabell 12: Sammanställt resultat från SROI-experter. 

SROI-experter Positiva aspekter Negativa aspekter 

Intern styrning 

 

- Underlättar i förändringsprocesser 

- Identifiera förbättringsmöjligheter 

- Utvärdering av mervärde 

- Begreppsapparat för att förstå 

konsekvenser och totalt värde 

- Utgångspunkt för diskussion 

- Ramverk för detaljerad mätning 

- Underminerar annan verksamhet 
- Justering av värden till det bättre 
- Lång lärandeprocess, nytt sätt att tänka 
- Svårt att göra en analys på egen hand 
- Trubbigt verktyg 
- Ideologiska problem 
- Prioritera vad som ska inkluderas i 

analysen 

Extern 

kommunikation 

 

- Gemensamt språk för att underlätta 

kommunikation mellan grupper 
- Locka investerare 
- Standardisering bidrar till mer 

transparens  
- Standardisering bidrar till jämförbarhet 

- Dimensioner av SROI missförstås 
- Investerare bortser helhetsbilden, tittar 

bara på siffran 
- Standardisering → flexibilitet försvinner 
- Justering av värden till det bättre 

4.4 Sammanställning av resultatet för gemensam analys 

I avsnittet presenteras resultatet från respektive datainsamling som ett gemensamt resultat, 

applicerat i analysmodellen. Detta med avsikt att öppna upp för diskussion i relation till 

uppsatsens syfte att beskriva positiva och negativa aspekter kopplat till SROI ur ett internt och 

ett externt perspektiv samt för att skapa en överskådlig helhet. Resultatet från respektive 

datainsamling sammanställdes i ett analysunderlag där bokstav i parantes placerats vid 

respektive resultat enligt följande: SROI-forskning (F), SROI-praktik (P) samt SROI-experter 

(E) (se bilaga III). Därefter kategoriserades resultatet efter namngivna överrubriker för vidare 

analys. Överrubrikerna definierades efter tolkning av insamlad data. Kategoriseringen av 

resultatet utfördes för att ge en överskådlig bild av vad som framkommit ur respektive 

datainsamling, samt för att bidra med en helhetsbild över uttalade positiva och negativa aspekter 

med SROI. Resultatet har varken viktats eller kvantifierats, vilket innebär att åsikter från 

enstaka källor har bedömts som lika betydande som något som behandlats från flera olika källor. 

För vidare bearbetning av analysunderlaget applicerades resultatet i en gemensam analysmodell 

(se tabell 13). 
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Tabell 13: Gemensam analysmodell över sammanställt resultat från positiva och negativa aspekter med SROI. 

Gemensam 

analysmodell 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Intern styrning 

 

- Identifierar värdeskapande 
- Identifierar möjligheter att fördela värde 
- Nytt sätt att tänka 
- Fungerar som beslutsunderlag 

- Ideologisk konflikt 
- Bristande SROI-kunskap 
- Osäkerhet i beräkningar 

Extern kommunikation 

 

- Lockar investeringar 
- Används som konkurrensmedel 
- Ökar trovärdighet 
- Språkbrygga mellan grupper 

- Tolkning skiljer sig åt 
- Osäkerhet i beräkningar 
- Brister i presentation av SROI 
- Problematik vid jämförelser 

 

Positiva aspekter med SROI inom intern styrning relaterades till identifiering av värdeskapande 

samt identifiering av möjligheter att fördela värde. Identifiering av värdeskapande kunde bidra 

till ökad motivation bland medarbetare. Ytterligare positiva aspekter inom intern styrning 

uttrycktes som att SROI öppnade upp ett nytt sätt att tänka, samt att SROI bidrog med 

beslutsunderlag. Uttryckta negativa aspekter med SROI relaterade till intern styrning kunde 

kopplas till osäkerhet i beräkningarna av SROI, samt till brister i kunskapen kring SROI. Detta 

kunde i första fallet härledas till upplevd tidsbrist och i andra fallet att praktikerna nämnde att 

de var i ett lärande stadie. Även ideologiska konflikter identifierades som negativa aspekter 

kopplade till intern styrning vid värdering av aktiviteter i monetära termer. 

Positiva aspekter för SROI som medel för extern kommunikation utlästes till att SROI 

fungerade som en språkbrygga mellan grupper, bidrog till att locka investerare, samt kunde 

användas som konkurrensmedel. Ytterligare positiva aspekter med SROI för extern 

kommunikation uttrycktes som att trovärdigheten för verksamheten ökade. Faktorer som bidrog 

till utmaningar för SROI inom extern kommunikation presenterades som en uttryckt osäkerhet 

i beräkningarna av SROI, brister i hur SROI presenterades, samt till en problematik vid 

jämförelse mellan verksamheter. Subjektiviteten i värderingarna togs också upp som en 

utmaning som bidrog till osäkerhet i beräkningar av SROI. Även identifieringen av att 

tolkningen av SROI skiljde sig åt innebar utmaningar för SROI som medel för extern 

kommunikation. 
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5. Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion kring huvudsakliga upptäckter som framkommit i studien. 

Dessa delas in efter positiva respektive negativa aspekter. Vidare diskuteras ytterligare 

upptäckter från uppsatsens resultat. Studiens resultat behandlas ur ett större perspektiv där 

eventuella orsaker, samband samt konsekvenser diskuteras. Även förslag på vidare forskning 

presenteras. Avsnittet avslutas med slutsatser och empiriskt bidrag kring studiens presenterade 

resultat. 

5.1 Huvudsakliga upptäckter – positiva aspekter 

En huvudsaklig upptäckt som framkommit i studien inkluderar att SROI fungerar som en 

språkbrygga mellan individer som är vana att uttrycka sig på olika sätt, vilket underlättar både 

intern och extern kommunikation. Detta eftersom att effekter genom SROI kan relateras till den 

gemensamma nämnaren monetärt värde. Personer som föredrar att se till monetära termer kan 

därmed förstå effekter av subjektiva värden som exempelvis människors hälsa och välmående, 

utbildningsnivå samt livskvalitet. På samma sätt kan personer med fokus på effekter med hjälp 

av SROI förstå att dessa kan behöva uttryckas i monetära termer. Vidare bidrar SROI med att 

den finansiella sektorn utbildas i en bredare definition av värde då, olika syn på vad värde kan 

innebära vävs samman och uppmärksammas inom verksamheter. De som tidigare inte 

reflekterat över värde kan därmed i och med SROI förstå hur ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter av värde hör ihop. Detta bidrar i sin tur till att diskussionen kring 

hållbarhetsarbete går framåt. 

SROI bidrar till ett nytt sätt att tänka då förståelse för effekter och konsekvenser utöver de 

finansiella framhävs, och vidare vilka enheter i verksamheten som är värdeskapande. Detta 

leder i sin tur till ökad motivation för medarbetare, beslutsunderlag för styrning av verksamheter 

samt till ett nytt tankesätt kring värdeskapande effekter. Tydliggörandet av effekter uttrycks 

som en styrka med SROI som bidrar till att öka verksamhetens trovärdighet både internt och 

extern. Detta då organisationer kan visa på transparens och medvetenhet kring hur de styr 

verksamheten. Det uttrycks även att SROI möjliggör en bättre fördelning av samhällets resurser, 

vilket kan betyda att SROI medför en positiv påverkan på hållbarhetsarbete inom 

organisationer. 
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5.2 Huvudsakliga upptäckter – negativa aspekter 

En upptäckt är att finansiärer efterfrågar jämförbara mått och att delar av SROI får annorlunda 

prioritet än vad som är tänkt enligt bland annat SROI-guiden (Nilsson & Hahn, 2012). Denna 

studie visar i enhet med tidigare forskning att många som arbetar med SROI ser olika 

användningsområden med verktyget. Bland annat Nilsson & Hahn (2012) och SROI-UK 

framhåller att SROI inte primärt ska användas vid jämförelser mellan organisationer. Ändå 

framkommer det i studien att SROI används till just det. Detta kan bland annat härledas till att 

finansiärer uttrycker ett behov av att kunna jämföra organisationer för att kunna välja vilken 

organisation de ska investera i. Behovet resulterar i att verksamheter vill kommunicera att de 

skapar värde och på så sätt öka sin trovärdighet och konkurrenskraft.  

Problemet med SROI anses också vara dess styrka – dess flexibilitet. I denna studie framgår 

exempelvis att det finns initiativ att standardisera beräkningsprocessen på olika sätt för att göra 

det mer jämförbart. Samtidigt ges exempel på att en sådan standardisering underminerar styrkan 

med verktyget. SROI är ett flexibelt verktyg för verksamheter att mäta värdeskapande 

aktiviteter. Vår uppfattning är att trots den bristande jämförbarheten bör SROI-värdet genom 

en transparent process ändå kunna jämföras i viss mån, förutsatt att externa intressenter ser till 

helheten i analysen och förstår hur den ska tolkas. Detta utrycks även av Nilsson & Hahn (2012, 

s.133-135).  

Studien visar dock att det finns brister vid presentation och utvärdering av SROI. Bland annat 

visar det sig att praktiker överdriver värden, alternativt att de undviker att presentera 

tvivelaktigheter som ligger till grund för SROI-värdet. Det framkommer även att investerare 

endast ser till SROI-värdet utan att ta hänsyn till den transparenta process som ligger till grund 

för värdet. En SROI-expert (M.A.) ifrågasätter SROI-UK:s agerande i England när det kommer 

till denna problematik, och menar att nätverken behöver agera samt utveckla metoden för att 

minimera oangelägna tillämpningsområden. Vi anser att hur detta kan och bör genomföras är 

något som skulle behövas undersökas i vidare forskning genom en undersökning av finansiärers 

behov när det kommer till att göra sociala- och miljömässiga investeringsbedömningar. 

5.2 Ytterligare upptäckter 

En ytterligare upptäckt i studien berör de metodologiska hinder som finns relaterat till SROI. I 

samband med en diskussion kring dessa hinder behöver även frågan om validiteten i SROI 

inkluderas. Som en SROI-expert (M.A.) uttrycker kommer metoder som SROI alltid att ställas 
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inför metodologiska tillkortakommanden. Att mäta sociala och miljömässiga aspekter är inte 

lika enkelt som att mäta ekonomiska effekter av förklarliga skäl. Detta betyder dock inte att 

dessa inte ska inkluderas, men att det alltid kommer att finnas tillvägagångssätt som har högre 

validitet än andra. 

Subjektivitet vid framställning och beräkning av SROI har diskuterats i alla metoder för 

datainsamling. Vissa menar att på grund av möjligheten att kunna välja vad och hur 

beräkningarna ska gå till så kan det leda till en överdrift av SROI-värdet i slutändan. Detta blir 

framförallt problematisk utifrån ett externt kommunikationsperspektiv, då SROI-värdet bland 

annat används som konkurrensmedel vid finansiering vilket leder till incitament att överdriva. 

I SROI-praktik uttrycks dock att på grund av osäkerhet i beräkningar så har försiktighet 

vidtagits där proxytermer istället fastställdes utifrån en lägstanivå. Detta är något som skulle 

kunna studeras närmare. En kombination av kvantitativ och kvalitativ studie med SROI-

praktiker i fokus kan vara fördelaktig för att se hur beräkningarna genomförs, samt för att 

undersöka hur praktiker uppfattar överdrift respektive underdrift av SROI-värdet.  

Åsikterna kring huruvida det finns nationella skillnader i tillämpning av SROI mellan 

Storbritannien och Sverige går isär. En SROI-expert (E.J.) uttrycker att det inte finns en direkt 

skillnad, medan den andra SROI-experten (M.A.) menar att en viss skillnad går att identifiera 

på grund av att det i Storbritannien finns en annorlunda inställning kring att redovisa värde. I 

denna studie har vi valt att inte ta hänsyn till eventuella skillnader, då vi anser att 

analysmodellen som tillämpats inte skulle påverkas av dessa. Ett annat fokus i framtida 

forskning skulle vara att närmare studera om eventuella nationella skillnader går att urskilja, 

och vidare undersöka om dessa i sådana fall spelar roll för studiens resultat. Detta skulle 

möjliggöras genom att exempelvis studera engelska rapporter samt intervjua engelska experter.  

Stora delar av det insamlade materialet berör den sociala sektorn, varför utryckta ideologiska 

problem med att bli utvärderad efter monetära termer identifierats. Denna rädsla för utvärdering 

skulle förmodligen ta annorlunda uttryck inom andra sektorer. Att stora delar av datamaterialet 

berör sociala sektorn bidrar även till att det kan ifrågasättas huruvida resultatet går att tillämpa 

på andra sektorer. För vidare forskning skulle det därför vara intressant att studera hur SROI 

uppfattas inom näringslivet där utvärdering och finansiella värden är mer vanligt 

förekommande än i sociala sektorn. Vidare skulle det vara intressant att jämföra detta resultat 

med vad som framkommit om den sociala sektorn.  
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Det skulle även vara intressant att undersöka hur ytterligare intressenter uppfattar positiva och 

negativa aspekter med SROI. I denna studie har helhetsbilden studerats, och det skulle vara av 

intresse att se om åsikterna skiljer sig åt mellan olika grupper. Detta skulle kunna genomföras 

genom att exempelvis byta ut variablerna för intern styrning respektive extern kommunikation 

i analysmodellen till finansiärer respektive praktiker. Ytterligare förslag på vidare forskning är 

att intervjua personer som tagit fram svenska SROI-rapporter, samt intervjua fler experter inom 

området, för att skapa en tydligare helhetsbild över positiva och negativa aspekter med SROI. 

5.3 Slutsats och empiriskt bidrag 

Det finns ett behov av att mäta effekter av sociala och miljömässiga aktiviteter och SROI är ett 

verktyg för att möjliggöra detta. Studiens genomgång av forskning, praktikers och experters 

åsikter pekar på att SROI har potential att identifiera och tydliggöra värde som sedan kan 

användas vid utvärdering och prognostisering av verksamheter. Detta kan vidare användas för 

intern styrning eller extern kommunikation. Denna studie är ett exempel på att även då styrkan 

i ett måtts validitet kan diskuteras, kan måttet ändå bidra med positiva följder. Studien visar på 

positiva aspekter för verksamheter som enligt verksamheterna själva bland annat kan medföra 

effektivare resursallokering, beslutsunderlag och motiverade anställda. Även negativa aspekter 

kopplat till SROI påvisas i studien, där extern kommunikation är särskilt framträdande. Det 

framkommer att SROI i dagsläget inte är anpassat för den sortens extern kommunikation som 

efterfrågas av exempelvis finansiärer. En standardisering, med förslagsvis branschdatabaser 

med förbestämda proxytermer eller indikatorer, skulle råda bot på viss problematik men då 

försvinner flexibiliteten för verksamheter att mäta sina särdrag.  

Som det ser ut idag har SROI stöd från bland annat regeringen i Storbritannien, vilket kan 

betyda att de ser att SROI har potential vid beräkning av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

effekter. Hur måttets positiva respektive negativa aspekter än ser ut, samt hur än olika 

verksamheter och involverade grupper väljer att betrakta SROI, finns fortfarande initiativet kvar 

att besvara den större underliggande frågan: hur ska organisationer mäta och förstå effekter 

bortom det strikt monetära? SROI är oavsett tolkning en möjlig väg för hur detta kan göras. Vår 

uppfattning är att alla bör ha en förståelse för ekonomisk, social och miljömässig påverkan. 

Därför kan sociala organisationer likväl som privata företag och offentlig sektor ha nytta av 

mått likt SROI. Om behovet av förståelse för effekter ska resultera i en faktisk mätning eller 

inte är nästa steg. Studien pekar på, i enhet med ytterligare källor, att i nuvarande förhållanden 

bör SROI framförallt användas till intern styrning inom verksamheter. SROI i syfte av extern 
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kommunikation, framförallt med SROI-värdet i fokus, bör däremot genomföras med 

försiktighet. 

Intressant för framtiden är hur initiativ på regeringsnivå i Sverige, likt det som genomfördes i 

Storbritannien, kan komma att påverka utvecklingen och spridningen av mått som SROI. Om 

fler anammar måttet kan det också fortsätta att utvecklas, vilket bidrar till att leda 

hållbarhetsutvecklingen framåt.   
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Bilaga I 
Intervjuguide 

 

Siffra Intervjufråga 

1 Berätta kort om dig själv och om din relation till SROI 

2 

- 2.1 

- 2.2 

- 2.3 

- 2.4 

Hur har du använt dig av SROI? 

- Finns det några fler sätt som SROI kan användas på? 

- Vad har du lärt dig av ditt arbete med SROI? 

Vad finns det, enligt dig, för utmaningar med SROI idag? 

Vad finns det, enligt dig, för möjligheter med SROI idag? 

3 

- 3.1 

Hur tycker du att SROI fungerar som ett internt styrverktyg i organisationer? 

- Vilka styrkor/svagheter ser du? 

4 

- 4.1 

Hur tycker du att SROI fungerar som ett kommunikativt verktyg externt? 

- Vilka styrkor/svagheter ser du? 

5 

- 5.1 

- 5.2 

Ser du skillnad i användning av SROI i Sverige kontra England? 

- Hur yttrar det sig? 

- Varför tror du att det skiljer sig? 

6 

- 6.1 

Hur tror du framtiden för SROI ser ut? 

- Varför? 
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Bilaga II 
Operationalisering av intervjufrågor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fråga ur intervjuguide 
 

 

Beröringsområde 

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 4 4.1 5 5.1 6 

Personens bakgrund x             

Validitet och reliabilitet av 

metodval i uppsatsen 

          x x  

Intern styrning:  

positiva aspekter 

 x x x  x x x     x 

Intern styrning:  

negativa aspekter 

 x  x x  x x     x 

Extern kommunikation: 

positiva aspekter 

 x x x  x   x x   x 

Extern kommunikation: 

negativa aspekter 

 x  x x    x x   x 
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Bilaga III 
Analysunderlag, bokstav i parantes placerats vid respektive resultat enligt 

följande: SROI-forskning (F), SROI-praktik (P) samt SROI-experter (E). 

 

Intern styrning  

– Positiva aspekter 

Intern styrning  

– Negativa aspekter 

Extern 

kommunikation  

– Positiva aspekter 

Extern 

kommunikation 

– Negativa aspekter 

IDENTIFIERAR 

VÄRDESKAPANDE 

(F) Identifiera 

möjligheter att skapa 

värde, finansiellt och 

socialt 

(F) Verktyg för att 

värdesätta sociala 

effekter 

(F) Identifiera 

förbättringsmöjligheter 

(P) Tydliggör 

värdeskapande 

(P) Samarbete för ökat 

totalt värdeskapande 

(E) Identifiera 

förbättringsmöjligheter 

(E) Utvärdering av 

mervärde 

IDENTIFIERAR 

MÖJLIGHETER ATT 

FÖRDELA VÄRDE 

(P) Bättre fördelning av 

samhällets resurser 

NYTT SÄTT ATT TÄNKA 

(F) Ökat tänk kring hur 

definiera effekter 

IDEOLOGISK KONFLIKT 

(F) Ideologisk konflikt med 

värderingar, opassande 

(E) Ideologiska problem 

(E) Underminerar annan 

verksamhet 

BRISTANDE SROI-

KUNSKAP 

(P) Ny terminologi, svårt 

att förstå för alla 

(P) Svårt att göra en 

analys på egen hand 

(E) Lång lärandeprocess, 

nytt sätt att tänka 

OSÄKERHET I 

BERÄKNINGAR 

(F) Tids- och 

resurskrävande 

(F) Överföra mellan 

nationer, sektorer, 

kontext 

(F) Fastställa proxytermer, 

identifiera deadweight 

(P) Osäkerhet i beräkning 

(E) Trubbigt verktyg 

LOCKAR INVESTERINGAR 

(F) Redovisa effekt, 

attrahera bidrag 

(F) Locka investerare 

ANVÄNDS SOM 

KONKURRENSMEDEL 

(F) Konkurrensmedel 

(F) Standardisering bidrar 

till generalisering och 

jämförbarhet 

(P) Jämförbarhet av 

SROI-analyser vid fasta 

proxytermer 

(E) Standardisering bidrar 

till jämförbarhet 

ÖKAR TROVÄRDIGHET 

(F) Stärker trovärdighet, 

transparens 

(F) Förstärker 

professionell bild av 

sociala organisationer 

(P) Kommunicera värden 

för externa intressenter 

(E) Standardisering bidrar 

till mer transparens 

TOLKNING AV SROI 

SKILJER SIG ÅT 

(F) Förvirring kring hur 

tyda, bristande kunskap 

och kommunikation 

(F) Förbättrar inte extern 

kontakt 

(F) Investerare frångår 

helhetsbild av projekt 

(P) SROI-kunskap 

(P) Externa parter bör 

vara vaksamma hur 

analysen används 

(E) Dimensioner av SROI 

missförstås 

(E) Investerare bortser 

helhetsbilden, tittar bara 

på siffran 

OSÄKERHET I 

BERÄKNINGAR 

(P) Osäkerhet i beräkning 

(E) Justering av värden till 

det bättre 

BRISTER I PRESENTATION 

AV SROI 
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(P) Nytt tankesätt kring 

värdeskapande 

(E) Begreppsapparat 

för att förstå 

konsekvenser och 

totalt värde 

(E) Utgångspunkt för 

diskussion 

(E) Ramverk för 

detaljerad mätning 

FUNGERAR SOM 

BESLUTSUNDERLAG 

(F) Hjälp i 

beslutsfattande 

processer 

(P) Underlag för 

beslutsfattande och 

intern styrning 

(E) Underlättar i 

förändringsprocesser 

(E) Prioritera vad som ska 

inkluderas i analysen 

SPRÅKBRYGGA MELLAN 

GRUPPER 

(F) Ökad förståelse för de 

involverade parternas 

förväntningar och mål 

(F) Utbildar finansiella 

sektorn i bredare 

definition av värde 

(F) Leder 

hållbarhetsdebatt framåt 

(E) Gemensamt språk för 

att underlätta 

kommunikation mellan 

grupper 

(F) Tendens till överdrivet 

värde för pengarna 

(E) Justering av värden till 

det bättre 

PROBLEMATIK VID 

JÄMFÖRELSER 

(F) Brist 

generaliserbarhet, 

jämförbarhet 

(F) Standardisering → 

frångår syftet med SROI 

(E) Standardisering → 

flexibilitet försvinner 

 


