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Hur synliggöra och kommunicera de 
sociala värden/vinster som skapas i en 

verksamhet?

Relevans både för företag och föreningsliv



 Engelska: Social Audit

• ”Review of the public-interest, nonprofit, and 
social activities…”

• “Measure the results, effectiveness and 
value of CSR /Sustainability initiatives”



Social Return on Investment (SROI)

• att mäta det sociala och ekonomiska värde 
som skapas av en verksamhet

• baserad på intressenter
• Sätta ekonomiska värden på sådant som inte 

har marknadsvärde. 
• Ge målgruppenen röst i beslut om 

resursfördelning.



Social redovisning/sociala bokslut

• Olika definitioner  - olika utgångspunkter
• Ibland organisationens intressenter i centrum
• Ibland nära kvalitetsarbete
• Ibland nära utvärdering



Social redovisning (SR)/
sociala bokslut (SB)

• SR= Ligger nära utvärdering, intressenterna 
i centrum – kallas ibland SB 
(Kooperationen), Äldre: sociala förmåner för 
anställda

• >> Länk till SR
• SB= Ligger nära kvalitetsarbete, utgår från 

organisationens värdegrund (MIP)
• (Broschyr om SB är uppladdad)

http://www.slup.se/default.asp?p_id=456&top_p_id=15


På svenska

• Social redovisning: 
• Metod för att planera, mäta och utvärdera 

den sociala verksamheten i en organisation.
• Utgår från de sociala målen för 

organisationen och redovisar hur väl 
organisationen har uppfyllt dem. 

• Genomförs tillsammans med de viktigaste 
intressenterna



Social redovisning

• Alla de intressenter som är nära knutna till 
organisationen ska representeras

• Omfattar hela verksamheten
• Hjälp till att förstå och förbättra verksamheten
• Ska genomföras mot tidigare fastställda 

kriterier och mål 



Socialt bokslut

• Ge föreningar redskap för att synliggöra och 
fundera över de sociala värden som uppstår i 
verksamheten

• Bygger till sina former på ekonomisk 
redovisning

• Social redovisning kan i vissa avseenden 
likna kvalitetsarbete



Ex på sociala mål

Främja och delta i aktiviteter mot rasismen
• Främja jämställdhet
• Intensifiera arbetet med integration av nya 

grupper
• Satsa på en breddning av det ideella arbetet
• Sprida kunskap om, och öka respekten för, 

vår idrott
• Verka för fler sociala medlemsaktiviteter, även 

alternativa verksamheter



Exempel

• Konto
Öppenhet för underrepresenterade grupper.
• Mål
I år ska vi starta en seniorgrupp, för att fler 

äldre ska bli delaktiga i vår verksamhet.
• Mätmetod
Aktivitetsstatistik



Erfarenheter?

• Svagheter hos båda modellerna
• Hur kan man integrera social redovisning i 

den ordinarie verksamheten?
• Viktigt både för soc. verksamheter och 

”vanliga” kommersiella företag



Ansats….

• Lyfta fram de sociala mål/visioner som finns i 
verksamheten

• (Inte för många)
• Kontinuerligt följa upp (tillsammans med den 

övriga verksamheten)
• Presentera i verksamhetsberättelsen
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