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Västra Götalandsregionen har genomfört en pilotstudie. Ett samverkansprojekt mellan
folkhälsokommitténs sekretariat, kultursekretariatet, regionutvecklingssekretariatet och
rättighetskommitténs kansli i Västra Götalandsregionen.

En gemensam lärandesatsning för den sociala ekonomin där metoden SROI (Social Return On
Investment) har används. SROI är ett sätt att mäta verksamhetsutveckling av en social verksamhet
när inte de traditionella finansiella måtten räcker till. För den offentliga sektorn är SROI ett sätt att
säkerställa demokrati, välfärd och intern effektivitet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
perspektiv.

Syftet var stärka den sociala ekonomin i Västra Götaland genom:
1. att tillsammans med organisationer från social ekonomi i Västra Götaland genomföra ett
gemensamt lärprojekt kring metoden SROI
2. att öka kunskapen om att mäta sociala värden
3. att testa ett verktyg för verksamhetsutveckling för social ekonomi
4. att pröva om resultatet av metoden fungerar för mäta sociala värden
5. att dra lärdomar och utveckla regionens arbete med social ekonomi

Sju föreningar i Västra Götaland deltog i utbildningen och genomförde en SROI-analys på sin
verksamhet. Representanter från Västra Götalandsregionen har följt föreningarna för att dra lärdom.

Metoden SROI är en av få metoder som mäter värdet av exempelvis; självkänsla, social integration
och egenmakt. SROI handlar mer om nytta än pengar. En viktig lärdom är att SROI-utbildningens
värde i form av en siffra inte är det avgörande utan de informationsrika berättelserna från
utvärderingen kan ur en brukares perspektiv komplettera och ge mervärde som inte ett kvantitativt
mått kan göra.

Genom uppföljning av deltagande föreningars erfarenhet och analyser kan vi konstatera att det var
en lyckad satsning.

Värde mäts oftast utifrån finansiella termer. Genom SROI har vi försökt mäta/beskriva värde på ett
annat sätt. Även om metoden kan uppfattas som subjektiv så kan det vara ett alternativ till andra
metoder vi använder oss av inom Västra Götalandsregionen och inte minst för den sociala
ekonomin. Vi hoppas kunna implementera metoden i en del av vårt ordinarie uppföljningsarbete av
offentligt finansierade projekt och verksamheter i Västra Götalandsregionen. Ett avslutande
seminarium sker i mars tillsammans med de deltagande föreningarna och politiker inom respektive
nämnd.

