Köp den nya SROI‐boken

SROI – Social Return on Investment:
Innebörd & Tillämpning
Av: Erik Nilsson & Gordon Hahn
Utgiven av SERUS
Sedan lång tid har de allra flesta verksamheter mätts och
utvärderats primärt utifrån ett finansiellt perspektiv.
Resurser till och inom verksamheterna har dessutom
fördelats på samma grund. SROI (Social Return on
Investment) har en bredare ansats och bidrar därmed till
förståelse för effekter och värdeskapande av och inom
organisationer i den sociala ekonomin, offentliga sektorn
och näringslivet. Utifrån sitt fokus på de sociala,
miljömässiga och ekonomiska effekter bidrar SROI även till
att tydliggöra en verksamhets faktiska påverkan.
På de 150 sidorna i denna nya bok om SROI ger vi dig en
beskrivning av konceptets sju grundläggande principer, och
vi tar dig genom de sex stegen. Dessutom fokuserar vi en hel
del på tillämpningen av SROI. Du får följa hur en svensk
organisation (Karriär‐Kraft) genomfört sin SROI‐analys, vi
diskuterar SROI som utgångspunkt för offentlig upphandling
och presenterar en modell för det, och vi diskuterar SROI i
relation till ISO 26 000.
Är du intresserad av att köpa ett eller flera exemplar av boken?
Fyll i så fall i nedanstående talong och maila hela dokumentet till: sroi@serus.se
Det ska dock tilläggas att boken ingår som en del av våra utbildningspaket, så har du för avsikt att
anmäla dig till någon av våra SROI‐kurser kan det vara klokt att vänta med din bokbeställning. Du
hittar information om våra kurser på www.sroi.se. På www.sroi.se/exempel kan du dessutom ladda
hem åtta svenska SROI‐rapporter som alla tilldelats Svenska SROI‐nätverkets kvalitetsmärkning
”Svensk SROI‐kvalité (Nivå 1)”.
Har du frågor? Kontakt då oss på
telefon: 013‐24 59 00, eller e‐post: gordon@serus.se, erik@serus.se
Priser (inkl moms):

1‐9 böcker: 295 kr/st + frakt,
10 böcker eller fler: 250 kr/st + frakt

Hur många böcker vill du/ni beställa: _________________E‐post: _______________________________________________________________
Namn/Organisation: ____________________________________________________________________________________________________________
Postadress: ______________________________________________________________________________________________________________________
Faktureringsadress: ____________________________________________________________________________________________________________
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer
de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan
ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.

