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SAMMANFATTNING  
 
 
• Vi presenterar även en samhällsekonomisk kalkyl som presenterar hypotetiska räkneexempel 

utifrån projektets kostnader och offentliga uppgifter. Detta illustrerar vilken typ av effekt som skulle 

krävas för att projektet ska kunna betrakta som samhällsekonomiskt lönsamt. Våra räkneexempel 

indikerar bland annat följande: 
 

– Vi jämför kostnaderna för deltagarna i Värmland tillsammans med Arbetsförmedlingens 

kostnader per inskriven. Arbetsförmedlingens kostnader kan betrakta som ett teoretiskt 

basscenario. Vår jämförelse indikerar att om deltagarna är arbetslösa i sex månader så kan 

projektet betraktas som lönsamt om Värmland tillsammans förkortar deltagarnas tid i 

arbetslöshet med cirka en månad.  
– En månads förkortad tid med försörjningsstöd före inträde i förvärvsarbete, innebär att del-

tagaren, offentlig sektor och samhällsekonomin i sin helhet tjänar ekonomiskt på projektet. Den 

stora vinsten för samhällsekonomin består i att deltagaren börjar producera varor och tjänster i 

sitt arbete.  
– Om projektet kan genomföras till lägre kostnad krävs mindre skillnad i förkortad tid jämfört med 

Arbetsförmedlingen. Detta skulle även innebära att den ekonomiska nettonyttan ökar för 

samhällsekonomin och offentlig sektor. 
 
• Om deltagarna tack vare VT deltar i olika typer av utbildning i ökad utsträckning, kan detta förväntas 

öka den samhällsekonomiska nyttan långsiktigt. Detta eftersom att när vi tittar på aggregerad 

statistik kan se att individer som har längre utbildning i större utsträckning förvärvsarbetar och har 

högre inkomster. Vi presenterar inte någon samhällsekonomisk kalkyl för detta. VT uppmuntrar 

många olika typer av utbildningsinsatser och yrkespraktik. Vidare är åldersfördelningen bland 

deltagarna blandad, vilket försvårar en mer specifik jämförelse. 
 
• Även de potentiellt långsiktigt positiva hälsoeffekterna som kan ha skapats genom VT skulle kunna 

ha positiva samhällsekonomiska effekter. Om en person får förbättrad hälsa och därigenom bättre 

möjligheter att förvärvsarbeta kan en samhällsekonomisk vinst uppstå i form av värdet av ökad 

mängd producerade varor och tjänster. Vi presenterar ingen mer detaljerad samhällsekonomisk 

kalkyl för detta. 
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1 Samhällsekonomisk analys 
 

Den här rapporten är skriven av Erik Hegelund och Gustav Ingman på uppdrag av VETA Advisor. 

VETA Advisor har i sin tur, av VT:s projektledning, fått i uppdrag att följa upp och analysera projektets 

olika mål. Denna rapport är producerad mellan november 2020 och januari 2021.1  

 

Detta avsnitt presenterar en samhällsekonomisk analys av aktiviteterna i Värmland Tillsammans (VT). 

Denna analys syftar till att jämföra projektets kostnader och intäkter för samhällsekonomin i sin helhet 

och för olika aktörer. 

  
Som vi beskrev ovan kan vi inte påvisa att effekten av de genomförda aktiviteterna inom ramarna 

för VT haft någon effekt. Vi vet inte om förändringen i deltagarnas liv är ett resultat av slump. Att  
vi inte finner någon effekt är dock inte heller ett argument för att projektet är verkningslöst eller 

kontraproduktivt. 

 

Beräkningen i detta avsnitt beskriver främst vilken typ av effekt som skulle krävas för att projektet 

ska vara lönsamt. Våra beräkningar är hypotetiska såtillvida att de jämför uppskattade aggregerade 

kostnader och hypotetiska scenarier, trots att vi inte funnit den effekt som vi visar i exemplet. 

Denna typ av analys fokuserar på att mäta projektets effekt i pengar. Det kan finnas många 

resultat som skapar intäkter som inte enkelt kan räknas i pengar. Till exempel om deltagarna lär sig 

saker utan att det syns i några datauppgifter som vi kontrollerar för. 

 

 
1 erik.hegelund@ekohist.su.se  gustav.ingman@ekohist.su.se  
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1.1. VÅR KALKYLMODELL 
 
Vår kalkylmodell för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av VT bygger på etablerad littera-
tur men är något anpassad för att passa detta projekt. För en pedagogisk introduktion se till exempel 

Delander och Ekberg (2010).
4
 Den här typen av beräkningar kallas även kostnads-intäktsanalys eller 

cost-benefit analys, eller kalkyl. 
  

Vår kalkylmodell skiljer på kostnad och intäkt för olika aktörer: deltagarna i projektet, offentlig 

sektor och samhällsekonomin. Även om den totala nettokostnaden (-intäkten) av en post är plus 

minus noll kan det uppstå kostnader (intäkter) för de olika aktörerna. 

  
Till exempel kan vi beskriva det som en intäkt för projektet om aktiviteter i projektet leder till att en 

deltagare går från försörjningsstöd till att få lön från en anställning. Intäkten uppstår för samhällse-

konomin genom att personen som får arbete inte längre behöver försörjningsstöd 

(kostnadsminskning) och börjar producera varor eller tjänster i sitt arbete (intäktsökning). 

  
Vår kalkyl består av följande poster: 

 
1. Förändrad produktion av varor och tjänster, och inbetalning av inkomstskatt på lön. Till exempel 

om en projektdeltagare går från arbetslöshet till förvärvsarbete. 
 

(a) Lön minus skatter och avgifter tillfaller personen som får arbete. Vi har inga närmare 

uppgifter om vilken lön de projektdeltagare som gått till arbete har. Vi antar därför att alla 

dessa har en genomsnittlig månadslön på 25 000 kr, utifrån offentlig statistik för lön inom 

några vanliga yrkesgrupper.
5
 

  
(b) Skatt och arbetsgivaravgifter tillfaller offentlig sektor, och betalas av den anställde. Utifrån 

vår antagna inkomst antar vi att inkomstskatt på cirka 5700 kr. Arbetsgivaravgifter är 31,42 

procent. Offentlig sektor får även intäkter från mervärdesskatten (moms), andra indirekta 

skatter och transfereringar (hädanefter kallat indirekt skatt ). Detta antar vi är 18 procent i 

genomsnitt, i likhet med Delander och Ekberg (2010). 

 
 

(c) Produktionsvärdet beräknas på två sätt: 
 

i. Produktionsvärde till faktorpris (PVF), vilket motsvarar betalningsviljan för utfört ar-bete 
ur produktionssynpunkt. PVF = bruttolön + arbetsgivaravgift + premier för av-

talsförsäkring. Genomsnittlig försäkringspremie antar vi är fem procent på bruttolön.
6
 

Om bruttolönen är 25 000 kr är produktionsvärde till faktorpris 34 105 kr.  
ii. Produktionsvärde till marknadspris (PVM), vilket motsvarar betalningsvilja ur sam-

hällsekonomisk synvinkel: PVM = PVF + indirekta skatter. För en bruttolön på 25 000 

kr blir PVM = 40 244 kr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

4Delander och Ekberg (2010) Snabbare etablering på arbets- marknaden för invandrade akademiker – Samhällseko-nomiska 
och offentligfinansiella effekter, Riksrevisionen  

5
Se till exempel offentlig lönestatistik här https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/ 

6 Jämför http://verksamt.se/
 

 



 

 
5 

2. Förändrad mängd transfereringar från offentlig sektor till projektdeltagarna. 

 

(a) Transfereringar tillfaller personen som erhåller dessa, och betalas av offentlig sektor. Vi 
saknar mer detaljerade uppgifter om inkomster för projektdeltagarna. Vi vet att många 
erhållit försörjningsstöd. Vi antar därför att transfereringen från offentlig sektor motsvarar 

inkomsterna för den tionde percentilen av befolkningen: 9000 kr per månad.
7
 Observera att 

räkneexemplet inte är beroende av att det är just försörjningsstöd personen erhåller. Det 

enda väsentliga är att personen erhåller någon form av transferering från offentlig sektor. 
 

3. Projektets kostnader utöver ordinarie verksamhet. 
 

(a) Vi har fått uppgifter om kostnader för tre av de deltagande kommunerna (Eda, Karlstad och 

Kristinehamn), uppskattat som kostnader utöver ordinarie verksamhet. Enligt dessa 

uppgifter kostade projektet 1500 - 6000 kr per deltagare per månad, utöver ordinarie verk-

samhet. Detta innebär att projektet kostat ca 51 - 197 kr i genomsnittlig kostnad per dag 

per deltagare. 
 

4. För att kontrollera om projektet är lönsamt behöver vi jämföra detta mot någon annan typ av insats 

finansierad av offentlig sektor. I detta räkneexempel fokuserar vi på övergång till arbete. En enkel 

jämförelse kan då göras mot Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, vilket kan be-traktas som en 

form av basscenario för vad kostnaderna skulle kunna vara. Notera dock att detta endast syftar till att 

hitta en kostnad att jämföra. Det är inte avgörande för vårt räkneexempel huruvida deltagarna 

verkligen varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller dylikt. Under 2019 var  
i genomsnitt 593 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen per månad. Arbetsförmedlingen 

hade samma år utgifter på ca 9 miljarder. Detta innebär att de inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

kostade ca 42 kr per dag.
8
 

 

2 Beräknade resultat 
 
Här presenteras resultat i form av beräknade exempel på vilken nivå effekterna behöver vara för att 

VT ska kunna betraktas som lönsamt. Först presenteras en jämförelse av hur mycket tiden i 

arbetslöshet måste kortas för deltagarna. Därefter presenteras ett räkneexempel på vad en förkortning 

av tiden i arbetslöshet med en månad ger för samhällsekonomiskt resultat. 

 

2.1 Exempel 1: Hur mycket måste VT korta tiden i arbetslöshet?  
 
Några av deltagarna i VT har gått till arbete. Ett hypotetiskt alternativ till deltagande i VT vore att 

dessa hade varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Frågan för denna jämförelse är: Hur mycket måste 

VT korta tiden i arbetslöshet för en deltagare för att detta ska betraktas som lönsamt, jämfört med om 

denne hade varit inskriven vid Arbetsförmedlingen? Genom att utgå från uppgifterna ovan rörande 

löner och kostnader kan vi göra en enkel uppskattning. Vi jämför här två scenarier: Om deltagarna i 

VT skulle vara arbetslösa 183 respektive 365 dagar. Som beskrevs ovan är kostnaden per deltagare 

per dag i VT uppskattad till 51 - 197 kr. Vi fokuserar här på den högre dagkostnaden. Anledningen är 

att den lägre summan är så pass nära Arbetsförmedlingens kostnad, 42 kr per dag, att givet att VT 

kortar tiden i arbetslöshet marginellt kan detta betraktas som lönsamt. 

  
Figur 1 illustrerar vår beräkning. Om deltagarna är arbetslösa i 183 dagar krävs att aktiviteterna i 

VT kortar tiden i arbetslöshet med cirka 26 dagar. Kostnaden för att ha en deltagare 183 dagar i VT 

uppskattas här vara totalt ca 36 000 kr. Motsvarande kostnad för Arbetsförmedlingen är ca 7700 kr. 

Om deltagaren hade varit inskriven en månad längre på arbetsförmedlingen hade detta kostat ca 

9000 kr. Detta innebär även att om VT har lägre kostnader, vilket vissa kommuner har rapporterat, 

krävs en mindre effekt för att projektet ska kunna betraktas som lönsamt. 

  
Resultaten bör tolkas försiktigt. Även om linjerna är raka i diagrammet är detta inte en exakt 

vetenskap. Figuren syftar främst till att illustrera logiken. 
  

7SCB:s offentliga statistik över inkomster tillgänglig här https://www.scb.se/hitta-statistik/ statistik-efter-
amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/ 

8Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2019: https://arbetsformedlingen.se/download/18. 
47a458fb16df81b9133f05e/1582536076415/arbetsformedlingens-arsredovisning-2019.pdf 
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Figur 1: Ackumulerad nettokostnad för tid i arbetslöshet: Värmland Tillsammans jämfört med Ar-

betsförmedlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Egna beräkningar, se text. 

 

2.2 Exempel 2: Ekonomiska effekter av övergång till i arbete  
Räkneexempel 1 ovan indikerar att om VT kortar tiden i arbetslöshet för deltagarna med cirka en 

månad kan projektet beskrivas som ekonomiskt lönsamt, jämfört med kostnader motsvarande de som 

Arbetsförmedlingen rapporterar. I detta avsnitt presenterar vi istället räkneexempel 2, där vi jämför de 

samhällsekonomiska kostnaderna för olika aktörer om tiden i arbetslöshet kortas med en månad. 

 

Vi antar att deltagaren tar del av aktiviteterna i VT under 183 dagar alternativt hade varit inskriven 

hos Arbetsförmedlingen i 216 dagar, alltså cirka en månad längre. 183 dagars deltagande i VT kostar 

36 051 kr. 213 dagars inskrivning hos Arbetsförmedlingen innebär en kostnad motsvarande 8946 kr. 

Alltså en extrakostnad på 26 979 kr för offentlig sektor. Här tar vi ingen hänsyn till vilken del av 

offentlig sektor som bekostar detta primärt. Det är inte heller avgörande för detta räkneexempel.  
Tabell 1 sammanfattar våra resultat. Siffrorna beskrivs ovan i föregående stycke och i avsnitt 1.1, 

där logiken bakom varje post förklaras. 

  
Både deltagaren, offentlig sektor och samhällsekonomin tjänar i detta scenario på att deltagaren 

kommer i arbete en månad tidigare. Den största vinnaren är deltagaren som i detta tänkta scenario får 

ökad inkomst. Den stora förtjänsten för samhällsekonomin är att deltagaren börjar producera varor 

och/eller tjänster. 

 

2.3 Ekonomiska effekter av ökad utbildning 
 
Det första delmålet för Värmland tillsammans är att deltagarna i ökad utsträckning ska förvärvsarbeta 

och studera. Detta avsnitt diskuterar tänkbara effekter av att deltagarna får ökad utbildning.  
Som beskrevs ovan i avsnitt 6, har många projektdeltagare relativt kort utbildning. Vissa aktiviteter 

i projektet består av utbildning eller syftar indirekt till att deltagarna ska delta i någon typ av studier: 

språkträning, språkkurser, körkortsteori med mera. 

  
Rent generellt kan ökad utbildning ha många tänkbara effekter för både individen som utbildar sig 

och samhället. Om vi fokuserar på rent ekonomiska effekter så kan vi till exempel se att vuxna 

personer med längre utbildning förvärvsarbetar i större utsträckning och har högre inkomst, i 

genomsnitt, jämfört med andra vuxna i samma ålder. Skillnaderna syns både bland yngre och äldre 

vuxna, både för kvinnor och män.
9 

 
9Se till exempel Bengtsson m.fl. (2014) Löner, sysselsättning och inkomster – ökar klyftorna i Sverige?, rapport till 

Finanspolitiska rådet. 
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Tabell 1: Samhällsekonomisk kalkyl  
 Samhälls- Deltagaren Offentlig 

 ekonomin  sektor 

Ökad produktion av 40 244 34 105 6139 

varor och tjänster    
Ökad inbetalning av 0 -5744 5744 

skatt    
Arbetsgivaravgift + 0 -9105 9105 

försäkringspremie    
    

Transfereringar från 0 -9000 9000 

offentlig sektor    
    

Kostnad utöver -26 979 0 -26 979 

ordinarie verksamhet    
    

Skatt på 0 0 0 

transfereringar    
    

Summa 13 265 10 256 3009  
Källa: Egna beräkningar, se text. 

 

Detta illustreras i figur 2 som visar uppgifter från SCB över befolkningens inkomster 2018 (senast 

tillgängliga år för denna data), fördelat på ålder och utbildningsnivå. I alla åldersgrupper har gruppen 

med förgymnasial utbildning relativt lägre inkomster. För den yngsta åldersgruppen i detta diagram 

(20-29 år) är inkomsterna något lägre för de högst utbildade (eftergymnasial utbildning) jämfört med 

gruppen med gymnasial utbildning. För alla andra åldersgrupper har gruppen med eftergymnasial 

utbildning högst inkomst. 

  
Det är alltid svårt att beräkna samhällsekonomiska resultat mer exakt. För effekter av ökad utbild-

ning blir effekten än mer svårberäknad eftersom vi då ska ta hänsyn till längre tidsperspektiv, det vill 

säga den avkastning som kan tänkas uppstå i arbetslivet efter att utbildningen är avslutad. 

  
Denna typ av utmaningar förstärks även av två saker för just detta projekt: (1) Det är stor spridning 

i åldrarna bland deltagarna i Värmland tillsammans. Även om ökad utbildning ökar sysselsättningen 

och inkomsterna för både yngre och äldre, kan effekterna skilja sig kraftigt för dessa. (2) Projektet 

betonar många olika typer av utbildning. Flera av utbildningsinsatserna är av sådan typ att dessa 

troligen har stor potential att inverka positivt på en persons framtida inkomster, även om det är 

omöjligt att uppskatta denna effekt på något meningsfullt sätt. 

  
Den grundläggande logiken för vår samhällsekonomiska kalkyl för ökat förvärvsarbete ovan gäller 

även för ökad utbildning. Vi ser dock ingen möjlighet att uppskatta denna effekt mer exakt på ett 

meningsfullt sätt. 

 

2.4 Ekonomiska effekter av ökad hälsa 
Det krävs en viss nivå av hälsa för att klara av att arbeta. Men ett arbete kan även ha positiva 

hälsoeffekter. Om inte annat indirekt, genom att den ökade inkomsten för personen som går från 

arbetslöshet till arbete möjliggör ett mer hälsosamt liv på olika sätt. 

  
Om projektdeltagarnas hälsa förbättras kan även detta leda till ökade intäkter för samhället, allt 

annat lika. När en person är sjuk och frånvarande från arbete uteblir den produktion personen annars 

hade utfört, så kallat produktionsbortfall. Detta är en av flera tänkbara kostnader som uppstår till följd 

av ohälsa. Ett vanligt sätt att uppskatta denna kostnad är att beräkna värdet av produktion som 

motsvarande de kostnader som den sjuke hade medfört för arbetsgivaren om den sjuke hade varit i 
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Figur 2: Inkomst efter utbildningsnivå och ålder, 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: SCB Hushållens ekonomi 

 

 

arbete. En anställd måste, som vi beskrev ovan producera ett värde som motsvarar dessa kostnader. I 

avsnitt 1.1 beskrev vi detta som ”produktionsvärde till faktorkostnad” (PVF). Om en person är frånvarande 

från arbete på grund av ohälsa består den stora kostnaden för samhällsekonomin återigen av denna post, 

alltså värdet av de varor och tjänster personen hade producerat om denne hade varit frisk. 

 

3 Slutsatser och avslutande kommentar 
  

Vi har presenterat en samhällsekonomisk analys med olika räkneexempel. Dessa syftar främst till 

att visa vad som krävs för att projektet ska kunna betraktas som lönsamt. Beräkningarna bör betraktas 

som hypotetiska räkneexempel och illustrationer. 

  
Vi jämför kostnaderna för deltagarna i VT per dag, med Arbetsförmedlingens kostnader för ordi-

narie verksamhet 2019. Vår beräkning indikerar att VT kan betraktas som lönsamt om det medför att 

tiden som deltagarna befinner sig i arbetslöshet kortas med cirka en månad givet att deltagarna skulle 

vara arbetslösa ett halvår. Om projektet går att genomföra billigare så minskar också den tid som 

projektet måste påskynda deltagarnas inträde på arbetsmarknaden, för att kunna betraktas som 

lönsamt. 

 

Vi har även jämfört vad en månads snabbare inträde på arbetsmarknaden i ovanstående scenario 

skulle innebära i ekonomiskt resultat för samhällsekonomin, projektdeltagaren och offentlig sektor. 

Våra resultat tyder på att alla dessa tre aktörer tjänar ekonomiskt på detta. Den stora förtjänsten för 

både projektdeltagaren och samhällsekonomin består av att deltagaren börjar producera varor och 

tjänster i sitt arbete. 

  
Enligt samma logik har vi, på ett mer övergripande plan, även visat att det finns goda skäl att 

förvänta sig positiva samhällsekonomiska effekter om deltagarna utbildar sig i ökad utsträckning, samt 

om deras hälsa förbättras. Vi har dock inte haft möjlighet att uppskatta ett ekonomisk resultat för detta 

på något meningsfullt sätt. 

 

 

 
 
 


