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VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer 
mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivs-
inriktade rehabilitering. Deltagarna som är känsliga för brister i samverkan mellan 
flera aktörer ska ges ett samordnat stöd, för att finna, få och behålla ett arbete.

Social redovisning – SoR™
För att utvärdera i vilken utsträckning Steget vidare lyckats med sitt uppdrag har 
styrgruppen gett Social Business Kommunikation AB/Håkan Björk, utvecklingsan-
svarig av social redovisning (SoR), i uppdrag att utbilda personal och ge support till 
Steget vidare vid implementeringen av social redovisning

SoR skall harmoniseras till Steget vidare och testas verksamhetsåret 2014 med målet 
att utveckla en utvärderings- och uppföljningsmetod för Steget vidare både vad gäl-
ler processen och resultatet/effekterna av samordningen. Under 2014 har kvalitativa 
och kvantitativa mått för verksamheten tagits fram, mätbara indikatorer som visar 
utfallet av samverkansinsatserna. En resultatrapport – bokslut – i syfte att redovisa i 
vilken utsträckning man uppnått de mål som är uppsatta för verksamhetsåret 2014 
presenterades vid ett revisionsseminarium 10 mars 2015.  
För att motivera Steget vidares åtagande krävs evidens för att denna form av sam-
verkan är effektiv. Genom empirisk och trovärdig dokumentation och transparent 
rapporteringen vill Steget vidare med den sociala redovisningen infria tillräcklig 
trovärdighet, så att mätfelen i praktiken är försumbara. För att öka trovärdigheten 
har externa revisorer anlitats. 

Genomförande 
Samtliga samverkansaktörer har deltagit i arbetet. Med detta avses såväl Samord-
ningsförbundet självt, men även dess ägare, Umeå kommun, Västerbottens läns 
landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett SoR-team bildades för  
att operativt genomföra den sociala redovisningen.

Målen och indikatorerna har kommunicerats med styrgruppen för Steget vidare 
som behandlade dessa vid sitt möte 17 oktober samt fastställde dem 21 november 
2014. Genom detta arbete har 6 målområden, 54 mål och 80  
indikatorer identifierats. Källor vid framtagandet av målen/indikatorerna  
har varit Steget vidares verksamhetsplan samt en intressentanalys.

Indikatorprojekt – NNS
Steget vidares arbete har följt och delvis anpassat sin modell till det indikatorpro-
jekt som drivits av Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS. Samord-
ningsförbunden har i projektform samarbetat för att ta fram ett antal process- och 
effektindikatorer för framgångsrik samverkan i syfte att mäta i vilken utsträckning 
de uppnår de mål som är uppsatta för deras verksamhet. Ett övergripande mål för 
indikatorprojektet är att bidra till möjligheten att jämföra data över tid och mellan 
förbund.



Manual
Denna manual finns till för sådana organisationer som behöver stöd när de ska 
redovisa de icke finansiella resultaten på samma regelbundna och trovärdiga sätt 
som de finansiella. Syftet med manualen är att på ett övergripande sätt ge en första 
information om vad social redovisning är, vilken nytta man kan ha av den och hur 
den praktiskt genomförs. Manualen beskriver hur arbetet med Steget vidares sociala 
bokslut har gått till.

Social Business Kommunikation AB/Håkan Björk har hämtat kunskap hos New 
Economic Foundations (handboken ”Social Auditing for small organisations” av 
John Pearce). Tor Justad från Skottland har också i hög grad genom åren bidragit 
med ämneskunskap och sin erfarenhet.

Social Business Kommunikation AB har harmonierat den skottska metoden till 
svenska förhållanden och redan år 2000 gjorde vi de fösta boksluten.  
Framför allt har metoden använts när arbetsintegrerande företag och  
organisationer velat synliggöra sitt ofta osynliga resultat.

Den traditionen bärs nu vidare av projektet Steget vidare.

Håkan Björk, Social Business Kommunikation
hb@social-business.se



Vad är social redovisning?
Den sociala redovisningen är en metod för att under en viss tidsperiod, oftast verk-
samhetsåret, dokumentera, mäta och redovisa det sociala/samhälleliga resultatet. 
Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen.  
Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget. Däref-
ter dokumenteras kvalitativa och kvantitativa händelser i regelbunden bokföring, 
bokföringsmaterialet analyseras och sammanställs i ett socialt bokslut som granskas 
genom en extern revision.   
Social redovisning är således ett praktiskt verktyg för en rättvisande bedömning av 
resultaten i sådana organisationer som har fler ambitioner än enbart ekonomiska.   
När social redovisning integreras med miljöredovisning och den ekonomiska redo-
visningen täcker företagets/organisationens årsredovisning helheten. Det ena domi-
nerar inte det andra utan man får en bild av hur verksamhetens sociala, ekologiska 
och ekonomiska dimensioner hänger ihop.

Varför gör man en social redovisning?
Genom att införa social redovisning tar organisationer eget ansvar för att, på samma 
regelbundna och systematiska sätt som det ekonomiska, redovisa sina sociala pre-
stationer.   
Den sociala redovisningens delårsbokslut utgör underlag för justeringar och förbätt-
ringar i verksamheten. Den sociala redovisningen för också med sig lärdomar från 
ett år till ett annat. Det blir möjligt för intressenterna och det omgivande samhället 
att värdera organisationers resultat och därmed få en god och sanningsenlig bild av 
resultatet.

Den sociala redovisningen: 
•  erbjuder intressenter, investerare och uppdragsgivare underlag att bedöma i vilken  
 grad organisationen uppnår de sociala och samhälleliga målsättningar som de utlovat 
•  ökar intressenternas medvetenhet om organisationens syfte, mål, policy och etik 
•  ger företaget/föreningen möjlighet att rapportera sitt sociala resultat baserat på   
 verifierade fakta i stället för på obekräftade påståenden 
•  visar sociala vinster och förluster oförskönat och transparent. Det sociala bokslutet  
 ska på ett objektivt sätt göra det osynliga synligt så att hela verksamhetsresultatet   
 blir genomlyst 
•  ska säkra organisationens egenkontroll över verksamheten och resultatet genom att  
 tydligt och öppet redovisa hur man uppfyller den egna visionen och de egna målen.  
 Den skapar förståelse och balans mellan sociala och ekonomiska värden. 
•  skapar möjlighet för ledningen att systematiskt och effektivt följa, styra och   
 utveckla verksamheten – utgör ett underlag för kvalitetssäkring och kvalitets- 
 utveckling i verksamheten

•  möjliggör jämförbar information till intressenterna om verksamhetens kvalité   
 och resultat i förhållande till andra liknande verksamheter.  
•  ger alla företagets intressenter möjlighet till delaktighet och ett relevant underlag   
 för att besluta om framtida mål och policy



Kännetecken för social redovisning
Erfarenheterna visar att nedanstående åtta huvudprinciper är viktiga kännetecken 
för en social redovisning.

Systematiskt 
Budgeten beslutas i förväg och bokföringen sker löpande: budget – bokföring – bokslut – 
revision.

Regelbundenhet 
Den upprepas från år till år.

Balans 
Man strävar efter balans mellan kvalité och kvantitet.

Transparens 
Vinster och förluster redovisas oförskönat och transparent. 

Trovärdigt
Den redovisar verifierade fakta i stället för obekräftade påståenden. Bokslutet granskas 
genom extern och oberoende revision.

Jämförande
Resultatet jämförs årsvis och med andra liknande verksamheter.

Tillgängligt 
Bokslutet görs tillgängligt för intressenterna och övriga intresserade.

Lärande
Ger underlag för medveten utveckling baserad på saklig grund.



Strategiska begrepp
Nedan redovisas innebörden av de viktigaste begreppen som återkommer i samband 
med den sociala redovisningen.

Intressenter
Intressenter i en organisation är alla de organisationer, myndigheter, enskilda människor och 
grupper som på olika sätt berörs av verksamheten. 

Intressentanalys
En process som kartlägger verksamhetens kärnintressenter, vilken betydelse de har för  
organisationen, vilka resultatförväntningar de har samt hur man mäter i vilken grad  
intressenternas förväntningar uppfylls. 

Social redovisning
Hela processen – från budget och bokföring till ett reviderat bokslut – kallas social redovisning. 

Social budget
Den sociala budgeten innehåller sociala mål samt kvantitativa och kvalitativa mätbara markörer 
– indikatorer för ett lyckat resultat.

Social bokföring
Den löpande information som man samlar in under året för att dokumentera och mäta sociala 
händelser i förhållande till fastställd budget (mål och indikatorer). 

Socialt bokslut
Bokslutet är en analys och en sammanställning av årets sociala bokföring. Bokslutet  
kommuniceras med intressenter och det omgivande samhället.

Revision
Bokföringen och bokslutet granskas av en extern och oberoende revision. 
 

Uppbyggnad  
Den sociala redovisningen byggs upp på samma sätt som det ekonomiska  
och består av:

Budget 
Den sociala budgeten innehåller verksamhetens sociala mål och indikatorer till dessa.  
Den sociala redovisningens process  börjar med en intressentanalys.

Intressentanalys
Detta innebär att kärnintressenterna identifieras samt att deras betydelse för framgången  
definieras. Därefter analyseras vilka förväntningar intressenterna har och hur dessa kan mätas.

Bokföring 
Bokföringen består av den löpande information som man samlar in under året för att  
dokumentera och mäta sociala händelser.

Bokslut 
Bokslutet är en analys och en sammanställning av årets sociala bokföring och ger en allsidig 
bild av vad som åstadkommits. Bokslutet kommuniceras med intressenter och det omgivande 
samhället.

Revision 
Bokföringen och bokslutet granskas av en revisor eller ett revisionsteam.



Processen
Den sociala redovisningen liknar den ekonomiska. Man gör en budget, man bokför 
händelser och gör ett bokslut. Bokslutet revideras av externa revisorer.

Genomförande – steg för steg

1. Upprätta en SoR™-plan: en plan för hela SoR™- processen, resurser, tid och  
 ansvariga.

2. Identifiera och prioritera intressenterna.

3. Genomför en intressentanalys.Vilken betydelse har intressenterna på verksam- 
 heten? Vilka förväntningar har de på organisationen och hur mäter vi hur vi   
 lyckas uppnå deras förväntningar?

4. Genomgång av verksamhetsplaner, policydokument osv för att kartlägga målen.

5. Identifiera och fastställa målområden och de sociala målen.

6. Fastställ indikatorerna.

7. Bestäm mätmetoder.

8. Gör en bokföringsplan.

9. Genomför bokföringen enligt planen. Samla verifikaten systematiskt.

10. Upprätta det sociala bokslutet.

11. Revision.

12. Intressentdialog. Bokslutet kommuniceras enlig upprättad kommunikationsplan.

   Budget                  Bokföring                                        Bokslut         Revision

Bokföringsplan • Uppföljning/mätningar/utvärdering • Verifikat RevisionsrapportIndikatorerna Formge bokslut
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