
 

1 
 

Lund 2014-11-30--- pågående 
 
 
Metoder för analys och beräkningar av 
verksamheters effekter i samhället – fallet 
samhällsnytta av sport, event och andra 
lokala och regionala processer 
 
 

Innehåll 
 
 

1. Bakgrund och syfte      s 1 
 
 

2. Definition av samhällsnytta    s 1 
 
 

3. Teori om effekter av olika typer i event, platser etc i sport    s.3 
 
 

4. Socialt kapital och andra kapitalformer, idéburna organisationer, 
nätverk och ekonomisk utveckling    s.14 

 
 

5. Metoder för beräkningar av samhällsnytta, kedjor av effekter i olika 
dimensioner      s 22 

 

6. Sportsektorns delbranscher inom vilka effekter utvecklas och 
förmedlas till andra sektorer   s 27 

 
 
Källor, referenser, bilagor       s.34 
 



 

2 
 

1. Bakgrund och syfte  
 
Denna text diskuterar begrepp som ”värdeskapande” och ”samhällsnytta” och särskilt 
begreppet ”samhällsekonomisk nytta”. Olika metoder för att definiera och avgränsa samt 
beräkna dessa begrepp diskuteras i sin tillämpning på sporter,event och sportkommuner.. 
 
Alla verksamheter, produkter eller tjänster dvs deras egenskaper, kvalitet och priser motsvarar 
i någon mening medborgares eller organisationers preferenser eller politiska och 
demokratiska beslut. Det gäller också idrotters och sporters verksamheter och utbud.  
 
Syftet med denna rapport är skapa en början till kunskapsplattform för vidareutveckling av 
samhällsekonomiska analyser som vi ofta möter i olika samhällssektorer. Författaren arbetar 
med sådana analyser inom idrotten och övriga sporter, inom vård och omsorg, inom lokal och 
regional tillväxt mm. Kunskapsområdet är centralt för resultatanalyser inom mikro- och 
makroekonomi. Författarens eget avhandlings- och forskningsprojekt innehåller analyser av 
hur interorganisatoriska (samverkan mellan organisationer) processer skapar effekter och 
därmed hur effektiva respektive hur ineffektiva uppstår . Perspektivet är centralt inom t ex 
följeforskning och utvärdering som ofta genomförs inom utvecklings- och förändringsprojekt 
inom samhällets olika delar.  
 

2. Definition av samhällsnytta 
 
Verksamheter i samhället har olika typer av effekter. Komplexa verksamheter som idrott, 
vård, omsorg etc har komplexa effekter. I samhällsdebatten hävdar  påskyndare av olika 
verksamheter och samhällssektorer att just dessa och deras metoder har stor betydelse dvs 
skapar gynnsamma och avsedda effekter.  Idrotten hävdar t e x att folkhälsa förbättras för 
vissa definierade grupper. Andra hävdar att idrotten skapar jobb och ekonomisk utveckling i 
en bygd. I texten används neutrala begreppet effekt för varje utfall av en åtgärd. Åtgärder med 
många egenskaper har många effekter och dessutom kontinuerliga effekter i tid och rum. De 
värden som vi anser kan summeras som positiva beskrivs som ökad samhällsnytta (en eller 
flera). Varje åtgärd har också negativa effekter och kan ibland summeras som att de har en 
sammantagen negativ effekt på samhället. Alla åtgärder kan påverka en viss individ positivt 
dvs skapa ett positivt värde och tvärtom. När vi summerar över flera individer och det ger i 
huvudsak positiva effekter ser vi utfallet som ökad samhällsnytta. Åtgärder som sammantaget 
ger  dåliga värden ses som samhällsonyttiga jämfört med andra åtgärder som ger bättre 
nyttovärden. 
 
Denna text diskuterar beräkningar av de olika nyttovärden som skapas inom idrotten och 
övriga sporter. Det rör sig om många olika värden och som upplevs av olika intressen, 
grupper och individer i samhället. 
 
 Samhällsnytta ses av folkflertalet (det finns olika nyttofunktioner hos olika individer) som en 
typ av ackumulerat och ”gemensamt” värde för hela samhället. Det kan  t ex vara bra värden i 
folkhälsans olika delar, ekonomisk nivå (BNP), skatteinkomster, offentlig service, 
rättsväsende, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, bra inkomster, bra fysisk miljö dvs låg 
miljöbelastning, urban o rural skönhet etc. I texten diskuteras begrepp mätmetoder som 
används i dessa sammanhang. 
 
För författarens eget mångåriga forskningsprojekt inom kunskapsområdet organisationers 
samverkan är problemet med komplexa effekter av social koordinering återkommande. Hur 
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detta ofta avses leda till att gemensamma mål skall uppnås effektivare  är ofta avsikten med 
samverkan mellan olika aktörer. Men sambanden och effekterna är ofta motsägelsefulla. 
Fallstudier på mikro(organisations-) – och makroekonomisk nivå i författarens 
forskningsprojekt görs inom vård, omsorg, folkhälsa men också idrotten i samhället( se 
referenslista mm). Effekter finns i processer (effekt- effektkedjor) i sociala, socialmedicinska, 
ekonomiska, kulturella, rumsligt geografiska och i andra institutionella  dimensioner mm. De 
skapas både i nära tid och över lång tid.  
 
 

3. Teori om effekter av olika typer i event, platser etc i sport mm 
 
Aktörerna som driver verksamhet i dessa sektorer är företag, idrottsföreningar, självständiga 
idrotts- och friluftsanläggningar och delar av  kommunförvaltningen. 
Dessa aktörer driver verksamheter och planerar nya. Tillsammans är det en process som mer 
eller mindre målinriktat och effektivt förverkligar de gällande planerna och programmen. En 
typ av swot-analys görs – en implicit sådan- när rapporten tar ställning till dessa projekt och 
processer och de aktörer som driver dessa. Syftet är ju att identifiera vilka värden som skapas 
och vilka som troligen blir följden av de olika processerna. Genom analysen hoppas utredaren 
att den nuvarande utvecklingen blir tydlig och att de verksamheter som är nära eller möjliga 
att genomföra skall bli synliga. Därigenom kan kommunledningen och andra aktörer erhålla 
ett underlag som kan användas för fler offensiva program,event och samverkansprocesser som 
ger Varberg ökad attraktivitet.  
Datainsamlingen har skett från kommunens och de andra aktörernas databaser och 
nätbaserade  rapportsamlingar. Externa data har hämtats från regionen,statliga myndigheter, 
RF m fl nationella organ samt material producerat av IEC och Nordeg ( offentligt eller 
internt).  
 
Om värden som skapas i samhället- i ”arbete” respektive under ”fritid”- teoretisk grund 
 
Hur kan vi beskriva alla medborgares verksamhet indelat i ”arbete” och ”fritid”. Dessa två 
begrepp är varken särskilt lätt att definiera eller att utesluta varandra. Fritid innehåller ofta 
obetalt arbete åt annars betalande arbetsgivare etc. Idrottande sker på obetald fritid för den 
stora mängden (97-98%) idrottare. De professionella dvs betalda utövarna har inkomst ur 
idrott liksom deras tränare, ledare mm. Amatörers som t ex ungdomars träning sker ”under 
ytan” dvs redovisas inte i Nationalräkenskaperna (NR) men leder i vissa fall till inkomster av 
golfen.  
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Idéburen sektor
1,4	  miljarder timmar
200	  000	  organisationer

Sveriges totala ekonomi – antal timmar
9,7	  miljoner invånare
85	  miljarder timmar

Idéburen sektor
2%

Individ/Hushåll
86	  %

Näringsliv
9%

Offentlig sektor
3%

Offentlig sektor
2,6	  miljarder timmar
70	  000	  organisationer

Näringsliv
7,4	  miljarder timmar
950	  000	  företag

Individ/Hushåll
72	  miljarder timmar
6	  miljoner hushåll

 
 
 
 
Figuren (BA Larsson, pågående avhandlingsprojekt, Lund 2010-) avser visa den formellt 
mätbara aktiviteten (i timmar) av samhällets alla timmar. Vi kan se det som skillnaden mellan 
arbetstider som ger inkomster (över vattenytan) och den fria tidens timmar (under vattenytan). 
Ca 10 % av alla befolkningens timmar är betalda timmar och således 90 % fria egna timmar 
utan betalning.  De mätbara timmarnas inkomster och kostnader skapas genom den 
administrativt utvecklade nationens ekonomiska redovisningssystem där löneinkomster och 
företagens ekonomi registreras på flera sätt (källskatter vid löneuttag ur företag, moms på 
försäljning. avdrag av denna moms vid inköp mot försäljningskrav på bokföringen och 
vinstredovisning etc.). Systemet samordnas och genomförs årligen genom 
nationalräkenskaperna hos SCB. Ur dessa data kan den monetära mätningen (med 
underliggande statistiska system) skapa underlaget till beräkningar av BNP 
(BruttoNationalProdukten) som i figuren motsvarar 3700 mdr skr (2013 utfall).  
Det som inte syns i toppen av isberget dvs. i formella system och i den formella sektorn är den 
informella sektorn som då finns under ytan. Denna beskrivs ofta som social ekonomi mm. 
Figuren hävdar dock att både den idéburna sektorn (3:e sektorn, NGO-sektorn är ungefär 
likvärdiga definitioner) och individ/hushålls-sektorn (BA Larsson m.fl. använder ibland 
begreppet 4:e sektorn här) ingår med en del i monetär formell och mätbar ekonomi och i 
informell osynlig sektor. När vi således beräknar volymen av människors arbets- och fritid i 
en viss aktivitet (sport, utbildning, kultur, eget hälsofrämjande etc.) är denna bild en bra 
startpunkt. 
Här gör vi först en inledning till analysen och diskuterar sektorn fritid med delsektorerna sport 
och friluftsliv med tyngdpunkt på de speciella värden som golfspelande och en lokal 
golfklubb skapar för medborgarna runt denna. 
All verksamhet i samhället skapar värden i någon form. Det vi ser som det ekonomiska i varje 
sektor eller bransch är en ”ekonomiskt synlig” del av värdena medan de underliggande 
verksamheterna som medborgare genomför i sina föreningar, hushåll och i sin fritid är 
osynliga i ekonomisk mening. Vi illustrerar ofta detta som ett isberg där den synliga delen är 
den monetära ekonomin. Här är en bra text om värden som finns i fritiden jämfört med 
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arbetstiden. 

From the point of view of maximizing state revenue or GDP per capita, it doesn’t matter 
much if low income earners are pushed out of the labor force. But the decline of work is a 
human tragedy. 

In simple economic models, working less and having more leisure increases well-being. A 
common but mistaken view of this reversal in work inequality is that it has benefited the low 
skilled because they can consume as much as before without having to work as hard. This 
ignores the complexity of human psychology. 

Humanist theories of happiness, starting with Aristotle, have long argued that the key to life 
satisfaction is living a purpose-driven life and aiming for higher goals. Modern psychology 
similarly emphasizes work and purpose for a full life. Abraham Maslow viewed fulfilling 
one’s potential or “self-actualization” as the pinnacle level of happiness. Mihaly 
Csikszentmihalyi argued that people are happiest when they are in a state of “flow,” or a 
complete absorption in a challenging and intrinsically motivated activity. 

As Larry Summers argued recently, the major economic challenge ahead will no longer be 
creating goods, but creating rewarding jobs for everyone. Recent trends in the United States 
and most European countries have not been encouraging in this regard. According to the 
Bureau of Labor Statistics, the employment-to-population ratio of those in their prime 
working age crashed from around 80 percent prior to financial crisis to around 75 percent in 
2009. Today the figure is 76.7 percent, which means that only one-third of the lost ground has 
been recovered. 

A low income is the economy’s way of signaling that certain work is not very valuable for 
society. The United States and Europe have a surplus of low skilled labor, which in most 
sectors is easily replaced by technology and capital. Today a few highly skilled factory 
workers using software and robots are producing more output than plants employing 
thousands not many years long ago. 

I will not pretend to have any easy solutions to these fundamental problems. We may be 
facing an entirely new problem that falls outside the traditional debates of the previous 
century. The first technological shifts from an agricultural economy were effortlessly solved 
by market forces, to the surprise of most contemporary observers. Freed from the need of 
feeding the population, farmers switched jobs and moved to manufacturing and services, 
where their labor was demanded. We should, however, be careful about assuming some sort 
of technological determinism from one historic episode. We are moving into uncharted 
territory, with no guarantee that all workers will keep pace with technology forever. 

(citat från Tino Sanandaji is a researcher at the Institute of Industrial Economics and holds a 
PhD in public policy from the University of Chicago (när detta skrevs)) 

Vi kan se det ekonomiska monetära systemet som toppen av ett isberg dvs ca 10-15 % av 
livets alla timmar där de 85-90% av alla timmar vi ägnar åt den studerade är under ytan. 
Denna bild gäller nästan alla aktiviteter eller branscher i samhället; utbildning, vård, omsorg, 
kultur och inte minst sporter av olika slag. De värden som skapas totalt sett är således större 
än de värden som skapas i den synliga ekonomin av de betalda timmarna som sätts in av 
producenterna/utförarna. Studien i detta fall av golfsporten men även alla andra sporter möter 
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just detta fenomen. Tid och andra resurser som medborgarna ägnar åt sin sport som aktiva, 
arrangörer, producenter ,ledare, publik etc. är större än vad som motsvarar de betalda 
insatserna i och runt sporten. Analysen av värdena som skapas (utöver de ekonomiska) 
kompliceras ytterligare av att t ex en timme utövande av sporten skapar effekter i flera 
dimensioner för utövaren och dennas omgivande sociala, biologiska och övriga fysiska miljö. 
Denna mångdimensionalitet är typisk för sporter. De har omfattande roller i alla samhällen 
som detta citat visar:     
"Sport has the power to change the world" 

Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power 
to unite people in a way that little else does. Sport can awaken hope where there was 
previously only despair.  
Sport speaks to people in a language they can understand." 
Nelson Mandela 
 
Olika sporter har olika betydelse för samhället i sociala, hälsomässiga, ekonomiska, politiska 
och kulturella perspektiv. Några har stor demografisk spridning i deltagandetermer och 
därmed effekter på fysisk hälsa i många åldersgrupper. Andra stimulerar till stor publik på 
arenor och olika media och genererar betydande intäkter utan att befolkningen utövar just den 
sporten (se t ex motorsportens Formel 1). Sporternas olika roller i och relationer till olika 
delar i samhället har därmed olika effekter i olika faktorer som beskriver samhället. 
Idrotten och övriga sporter utgör en betydande del av den sociala ekonomin och är inbäddad i 
den sociala och kulturella sfären som utgör samhället. Där skapas och vidareutvecklas nätverk 
i olika fält. De beständigare nätverken kan ses som socialt kapital (Putnam, Coleman m.fl.) 
som delas av medlemmar/deltagare i respektive nätverk. I en vidare cirkel eller fält skapas 
gemensamma förståelser, symboler, värderingar och intressen som kan ses som kulturellt 
kapital (Bourdieu m.fl.). Sporten inkl friluftslivets fysiska verksamhet som en del i individens 
aktiva liv under fritiden kan ses som en förlängning av individens lek (Huizinga m.fl.) och 
som den egna meningsskapande aktiviteten (sense of coherence, meningsskapande, 
Wildavsky resp. Aristoteles, Maslow m.fl.) Ur dessa värden i egenverksamhet individuellt 
eller i gemenskaper som vi kan se som fasta värden som kapital kan värden utvinnas 
kontinuerligt och under ett år åtminstone teoretiskt ses som skapade värden = intäkter. Vissa 
nätverk/agglomerationer har starkare socialt och/eller kulturellt bestående värde= kapital än 
andra mer öppna och svaga nätverk. Vi kan här studera hur t ex olika ideella nätverk eller 
intresseorganisationer är av den starkare nätverksformen med kapacitet att skapa en starkare 
social årlig ekonomi. Andra nätverk/organisationer har mindre sådan styrka. Överfört till 
idrott/sport har vissa av alla hundratals sporter mer sådant socialt och kulturellt kapital och 
mer värdeskapande varje år. Hypotesen är att golf rymmer många sådana starka värden.  
Varje verksamhet i samhället skapar följdeffekter i många led. De gäller fysiska, ekonomiska, 
sociala, psykiska och kulturella effekter. Dessa effekter uppstår i olika nivåer och funktioner i 
samhället och både på ingående och utgående processer (input-output-systemen hänger 
samman). Individer, familjer, orter, kommuner och organisationer och hela nationella 
samhällssystem får genom varje åtgärd och verksamhet mindre eller större förändringar i sina 
betingelser och därmed i sina funktioner. Verksamheter som syftar till förbättringar i någon 
riktning skapar effekter där några är positiva för några intressen och andra effekter är 
negativa. Effekter är också mer eller mindre positiva eller negativa och är ofta sammansatta så 
att den positiva effekten också samtidigt rymmer negativa effekter. Kedjor av effekter som 
leder till effekter etc. är i verkligheten mycket långa (”oändligt ” långa i tid och rum) och 
samverkar med andra effektkedjor som skapas i verksamheter. Därmed uppstår ytterst 
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komplexa processer och system som redan efter några steg av effekter på effekter inte längre 
kan analyseras, utvärderas eller styras. Det pragmatiska hanterandet av denna komplikation är 
att vi genomför analyser och verksamheter med den information om effekter som vi med 
tillgängliga metoder och resurser kan hantera. Det sker hos aktörerna en nödvändig reducering 
och förenkling av förståelsen av verksamheten.   I samhällsanalysen och debatten om olika 
åtgärder görs således sällan mer komplexa effekt-effekt- analyser eller input-output – 
modeller för ”alla” ingående processer eller system. Orsak eller kausalitet skapad av en 
handling eller ett inträffat fenomen och den effekt vi kan iaktta rymmer en mängd 
kunskapsteoretiska problem. Uppstår t.ex. det vi ser (kan registrera) som effekt av det vi 
tycker oss se (som också då skall kunna ses, registreras)? Är det enbart samtidigheter, 
korrelationer etc?  Hur stor del av de komplexa samhällsprocesserna kan vi över huvud taget 
se? Huvuddelen av processerna är dolda för analytikern.  
Vi känner igen denna diskussion från analyser och utsagor om väder, ekonomisk utveckling, 
aktiers kursutveckling etc. Inom ”mjuka” sociala system med många samverkande processer 
och med individers och gruppers interaktion är osäkerheten stor i våra effektbedömningar. 
Redan i det lilla systemet som t ex ett företag eller ett fotbollslag har vi mycket svårt att 
avgöra (exakt) vilka åtgärder som införs (effekter) som leder (effekter) till stor framgång i 
konkurrens med andra organisationer.  
Givet dessa invändningar och den osäkerhet vi kan se i kopplingen mellan åtgärd och effekt 
finns det ändå möjligheter att på ett övergripande och sannolikhetsbaserat sätt diskutera 
åtgärder, verksamheter och deras effekter och de följande effekterna. Vi kan kanske uppnå 50-
60 % sannolikhet i vissa detaljer men 80 % sannolikhet i en mer övergripande formulering 
eller angivelse av riktning i en process. Den analys vi gör i denna rapport försöker förhålla sig 
försiktig till osäkerheten i observationer av ”data” och sambanden mellan dessa. Vi försöker 
också markera skillnaden mellan vad vi kan se i befintliga data om nuet och den stora 
osäkerhet som finns i hur vi kan bedöma kommande års utveckling.  
Alla samhällssektorer kan beskrivas som komplexa sociala, institutionella, ekonomiska, 
fysiska, miljö- och kultursystem i beroende av historisk utveckling och i samverkan med 
andra samhällssektorer (tid, rum). Det ekonomiska är inbäddat (embedded, se Granovetter) i 
de politiska, institutionella och sociala processerna. 
Värdeskapandet i relation till många intressenter är ett sätt att se sambanden. Emma 
Stenström, docent HHS diskuterar i artiklar och intervjuer (2014) hur värden i 
upplevelsesektorn etc skapas i större kretsar eller cirklar utöver de direkta monetära 
sambanden. Där beskrivs ”en cirkulär ekonomi” .  
Andra forskare pekar ut liknande perspektiv såsom sociologen Alan Andersson resp. Nicolai 
Peitersens i ”Ethical Economy”. Vi sammanfattar den aktuella diskursen med att de mjuka 
värdena i sport och i golfens specifika värden är något av en soft power i den lokala 
ekonomiska utvecklingen. 
 
Här är ett antal exempel på de värden som skapas av olika idrotter och sporter  

 
Produktion och konsumtion,BNP, BruttoKommunProdukt (BKP), TEM,TTO, 
skattekraft etc 
 
Skapad sysselsättning på olika nivåer o cirklar runt om från deltidsjobb till livslång 
karriär 
 
Klusterbyggande effekter, tillväxt av sidonäringar, kunskapsutveckling 
 

    Demografiska effekter, deltagande hos olika åldersgrupper 



 

8 
 

 
Social inkludering, integration och aktivering från utanförskap i olika former 
 
Social och moralisk fostran av barn o ungdom, känsla av sammanhang 
 
De samlade folkhälsoekonomiska effekterna  
 
Platsens, ortens, stadens, regionens livsmiljö, attraktivitet (upplevd sportstad - region 
etc), varumärke, räckvidden för detta  
 
Platsens,ortens,… laddning av varumärket och samhället med speciell kultur, stolthet, 
passion, glädje etc hos medborgare och organisationer, således 
associationsvärden,innehåll 
 
Sportens effekter på stadsbyggnad, landskap, miljö och olika naturvärden 
 
Besöksnäringens tillväxt lokalt, regionalt, nationellt 
 
Exportens främjande från orten, företagen via profilering, skapande av nätverk  

 
 
Institutioner, system,strukturer  
 
Hur kan vi förstå medborgarnas önskningar ( preferenser, behov, problem)? Thorstein Veblen 
citeras på detta sätt av Geoffrey M Hodgson i ” Economics and Institutions” 1988: 
”The wants and desires ,the end of the aim, the ways and the means, the amplitude and the 
drift of the of the individuals`s conduct,are functions of an institutional variable that is of  a 
highly complex and wholly unstable character” (Veblen ,1909, sid 245). 
 
En bred diskurs har pågått länge om tillväxt (Frank Knight,Österrikeskolan,James Buchanan, 
Gunnar Myrdal ,Nicholas Gergescu-Roegen). 
 
Här skall några tankar tas upp.  Texten berör sektorer eller dimensioner på samhället där 
innovationer och dess mjuka eller diffusa värden finns eller skapas. De tiotusentals individer 
som finns i forskning och utveckling i Lund och den omgivande regionen underbygger den 
synliga och monetära ekonomin.   Kunskaper, lärande och kreativitet skapas men mäts inte på 
ett bra sätt i det ekonomiska systemet definierat som det system som mäter och redovisar 
ekonomiska transaktioner, tillgångar och skulder . Underliggande sociala fält är den egentliga 
grunden för fortsatt utveckling . Av alla medborgarnas timmar per år 8760 tim per individ 
ingår endast 10 % i det ekonomiska systemet vilket betyder att BNP (ca 3600 mdr skr 2012) 
formellt sett baseras på denna lilla andel av allt dagligt liv.   

”Med ekonomisk tillväxt menas att produktionen av varor och tjänster ökar. Det mått som brukar 
användas för att mäta tillväxten är bruttonationalprodukten (BNP). I BNP ingår värdet av alla färdiga 
varor och tjänster som produceras under ett år. 

BNP-måttet har många brister, men brukar ändå anses vara en bra analys på tillväxt. Ett problem 
med måttet är att det inte omfattar vare sig ideellt arbete eller den informella sektorn. BNP tar inte 
heller hänsyn till vad naturen tål. Den säger alltså inget om huruvida den ekonomiska tillväxten är 
hållbar.” ( www.tillvaxtverket.se ) 
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De värden som skapas av människor är större än BNP. Värdena kan ses som utvecklat ur 
informellt kapital av typ kunskaper, kultur och nätverkskapital som uppstår i den 
sammanlagda sociala ekonomin. Arbetet i sektor 1 (offentlig), sektor 2 (företagen), delar av 
sektor 3 (idéburen mm) använder 10 % av befolkningens årliga timmar. Den informella 
ekonomin som är så mycket som 90 % av livets alla timmar, frivillig i sektor 3 och i sektor 4 
är allt arbete som individer utför med sina studier, forskning, skapande sysslor i hushållet, 
fritidsverksamhet med familj och vänner, arbete med egna fastigheter, fordon, båtar etc samt 
vila och sömn.  
Med denna väldiga volym av alla timmar vi har i vårt informella och privata liv förstår vi hur 
den goda staden måste vara sammansatt för att skapa en hög livskvalitet. De samhällen som 
har mycket gynnsamma förhållanden för kunskap, kultur och annat skapande är följdriktigt de 
som växer mest också i ekonomiska termer.Men hur hänger de olika processerna samman ? 
Vilka värden är det då som förklarar det goda samhället, den växande staden etc? Här gör jag 
en genomgång av de värden som Lund och liknande innovativa och företagsamma städer och 
regioner måste innehålla.       
En klassisk utgångspunkt brukar vara människors moral,etik och olika levnadsprinciper som t 
ex dygder. I svensk företagshistoria som den träder fram i GGVV-kommunerna är det dygder 
som flit, sparsamhet,skötsamhet, uthålliget, ansvar för egna företaget och andra äganden mm. 
Vad är det för värderingar och levnadsregler som utvecklats där i Småland ? 
Den systematiska läran om dygden går tillbaka på den antika filosofin. Från övervägandena 
hos Platon, Aristoteles, Cicero och stoikerna utvecklades ett system med fyra kardinaldygder: 

 rättrådighet  
 tapperhet  
 vishet  
 måttfullhet  

Den medeltida kristna filosofin kompletterade dessa fyra klassiska "världsliga" dygder med de 
tre "teologiska" dygderna tro, hopp och kärlek.  

Sådana värderingar och förhållningssätt anses ofta i en ekonomisk historisk tradition ( Weber 
m fl) vara förklaringar till den företagsamhet och sociala struktur som vi finner i Europa och 
Nordamerika och i vårt fall hos vissa smålandskommuner , hos religiösa grupper som 
Pingströrelsen, Mormoner m fl. Jag uppfattar att där finns stark  social ekonomi och  stabila 
nätverk i form av socialt respektive kulturellt kapital. 

En viktig vidareutveckling av de förhållanden som skapar ekonomisk tillväxt har Robert 
Putnam bidragit med. Putnam är political scientist och professor of public policy vid Harvard 
University John F. Kennedy School of Government (Wikipedia): 
His first work in the area of social capital was Making Democracy Work: Civic Traditions in 
Modern Italy, a comparative study of regional governments in Italy which drew great 
scholarly attention for its argument that the success of democracies depends in large part on 
the horizontal bonds that make up social capital. 
Putnam makes a distinction between two kinds of social capital: bonding capital and bridging 
capital. Bonding occurs when you are socializing with people who are like you: same age, 
same race, same religion, and so on. But in order to create peaceful societies in a diverse 
multi-ethnic country, one needs to have a second kind of social capital: bridging. Bridging is 
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what you do when you make friends with people who are not like you, like supporters of 
another football team. Putnam argues that those two kinds of social capital, bonding and 
bridging, do strengthen each other. Consequently, with the decline of the bonding capital 
mentioned above inevitably comes the decline of the bridging capital leading to greater ethnic 
tensions. 
Putnam tecknade bilden av Norditalien som en region med ekonomiskt samarbete och 
företagande sammanhängande med sociala nätverk som yttrade sig i ”fotboll och körsång” i 
orter och regioner medan Syditalien saknade sådana egenskaper. 
En välkänd lista på faktorer som skapar ekonomisk tillväxt inom en ort, kommun, region eller 
nation är de fem k-faktorerna. De kan ses på exempel på vilken typ av samband som är viktiga 
i ekonomisk tillväxt. Faktorerna verkar via olika samhällsprocesser.   
 

 Kultur 
 Kunskap 
 Kommunikation 
 Kreativitet 
 Kritik ( tillägg från flera ekonomer i Lund) 

 
Åke E Andersson`s ( regionalekonom/kulturgeograf KTH,Sthlm)     k-faktorer 
 
Ilmar Reepalu har i Malmö tillämpat dessa k-faktorer under en lång utvecklingsprocess. Även 
många andra kommuner i Sverige har baserat sina strategier på dessa begrepp. En invändning 
som kan göras är att t ex Malmö inte har en mix av sådana typer av kunskap och kreativitet 
som leder till starkare ekonomisk tillväxt. K-faktorerna i Malmö utvecklas främst inom 
ickekommersiella sektorer och inom den sociala ekonomin medan t ex Stockholm har dubbelt 
så högt företagande per capita som Malmö och dessutom inom de drivande 
marknadssektorerna. Även Lund och t ex Ideonmiljön gynnar främst marknadsinriktat 
företagande till skillnad från Malmö. 
En kompletterande och medialt uppmärksammad modell har senare utvecklats av Richard 
Florida ( sociolog, New York). Den viktiga poängen där är att människor med talent ( 
kunskap, kompetens, originalitet) kräver tolerance i omvärlden. Det gäller tolerans av udda 
eller avvikande personer ( mångfalder etniskt, i religion, nationalitet, sexualitet). Därigenom 
uppstår en kultur av kombinatorik och kreativitet hos en kreativ klass som gynnar 
innovationer och annat nyskapande -sammanfattat som technology. 
 
Florida's theory asserts that metropolitan regions with high concentrations of technology 
workers, artists, musicians, lesbians and gay men, and a group he describes as "high 
bohemians", exhibit a higher level of economic development. Florida refers to these groups 
collectively as the "creative class." He posits that the creative class fosters an open, dynamic, 
personal and professional urban environment. This environment, in turn, attracts more 
creative people, as well as businesses and capital. He suggests that attracting and retaining 
high-quality talent versus a singular focus on projects such as sports stadiums, iconic 
buildings, and shopping centers, would be a better primary use of a city's regeneration of 
resources for long-term prosperity. 
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 Technology 
 Talent 
 Tolerance  

 
Om Edward Ludwig Glaeser  är Professor of Economics at Harvard University säger 
Wikipedia: 
 
He has made important contributions in the field of social capital by identifying underlying 
economic incentives for social association and volunteering. For example, he and colleague 
Denise Di Pasquale found that homeowners are more engaged citizens than renters. In 
experimental work, he found that students reporting being more trusting also act in more 
trustworthy ways. In recent years, Glaeser has argued that human capital explains much of 
the variation in urban and metropolitan level prosperity." He has extended the argument to 
the international level, arguing that the high levels of human capital, embodied by European 
settlers in the (west) and elsewhere, explains the development of freer institutions and 
economic growth in those countries over centuries. In other work, he finds that human capital 
is associated with reductions in corruption and other improvements in government 
performance.  
 
Paul Romer ,professor of economics at the Stern School of Business at New York University: 
Economic growth occurs whenever people take resources and rearrange them in ways that 
are more valuable. A useful metaphor for production in an economy comes from the kitchen. 
To create valuable final products, we mix inexpensive ingredients together according to a 
recipe. The cooking one can do is limited by the supply of ingredients, and most cooking in 
the economy produces undesirable side effects. If economic growth could be achieved only by 
doing more and more of the same kind of cooking, we would eventually run out of raw 
materials and suffer from unacceptable levels of pollution and nuisance. History teaches us, 
however, that economic growth springs from better recipes, not just from more cooking. New 
recipes generally produce fewer unpleasant side effects and generate more economic value 
per unit of raw material. 
Every generation has perceived the limits to growth that finite resources and undesirable side 
effects would pose if no new recipes or ideas were discovered. And every generation has 
underestimated the potential for finding new recipes and ideas. We consistently fail to grasp 
how many ideas remain to be discovered. Possibilities do not add up. They multiply. 
Inom nationella och regionala system för näringslivsutveckling skapas nu sammansatta 
system där många olika typer av organisationer avses bli koordinerade i territoriella 
innovationssystem och t o m över vidsträckta avstånd men funktionellt gemensamma 
innovationssystem. Sådana system bygger på sammanhållande egenskaper i nätverk och de 
förtätningar eller agglomerationer som uppstår och som ibland blir medvetna kluster. Den 
numera ambitiösa diskursen om innovationspolitik  för hela nationer, branscher och regioner 
avses kunna stimulera och koordinera dessa processer. Uttryck för sådana ansträngningar är 
arrangerandet av samverkan i triple, quadruple och penta helix –strukturer. Kritik baserad på 
utvärderingar och forskning kring sådana system visar emellertid på de många problem som 
finns i att göra dessa strukturer till levande och effektiva processer av interorganisatoriska 
handlingar och i att dessa skall kunna nå synergier där summan av värdeskapandet är större en 
delarnas skapande.  
Det behövs dock även innovationer vad gäller sättet att organisera och leda 
innovationsprocesser inom och mellan organisationer och över större nätverk. Det 
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aggregerade tänkandet behöver byggas på bättre komponenter. Så därför bör vi åter rikta 
blicken till grundläggande elementen och processerna i hur individer skapar nya 
föreställningar, kommunicerar och interagerar med andra så att medvetna metoder för detta 
kan uppstå. Här finns ett stort antal möjliga tankespår. Johan Asplunds teser om dialogen och 
samtalen med andra leder oss till vidareutveckling av social konstruktivism  och språkets 
betydelse och begränsningar hos litteraturteori och diskursen som utvecklats av Foucault, 
Derrida, Lyotard m fl. Språket hindrar eller möjliggör tänkandet. Hos Gilles Deleuze finner vi 
intressanta ansatser kring hur tankar skapas (bildas som i ”the image of thought”). Den 
identitet som jaget uppfattar om ett objekt skilt från ett annat objekt handlar om differenser. 
Formandet av ett objekt, som kan bli ett subjekt handlar om individuation. Innehållet i en 
lokal plats och den kultur som råder där kan vi jämföra med hur organisationen/klustret skall 
kunna kommunicera och förstå det andra som inte uppfattats som ett objekt och därmed inte 
ingår i den upplevda och konstruerade sociala verkligheten. Det krävs enligt Deleuze en 
deterritorialiseing och sedan en uppfyllnad av nya samband, tolkningar och objekt via en 
retorritorialisering- båda begreppen använda t ex i etnologisk text. 
 
Ingela Bel Habibs rapport ”Lärandemodulering för synergiförverkligande i aktörssystem” 
Nordeg, 2006 ger en serie begrepp och verktyg för analys av positivt och negativt kapital i 
nätverk och hur aktörers olika egenskaper ger mer eller mindre synergier i samarbete med 
varandra.  
 
Bengt –Åke Lundvall, prof Aalborg Univ, forskar bl a kring “innovation system (in fact this 
concept was created by him in 1985) and the learning economy” (Wikipedia): 
Lundvall pekar på att innovationer utvecklas i komplicerade interaktioner mellan olika 
organisationer och genom successivt lärande. Begrepp som coevolution och samspel mellan 
makrostrukturer och mikrodynamiken är centrala här. 
Vi summerar här att begreppet socialt kapital bör ses bestående av humankapital och 
kulturkapital (med utgångspunkter från Bourdieu, Putnam m fl). De olika formerna av socialt 
kapital som utmärker den önskade gemenskapen i olika förtätningar dvs konstruerade 
innovationssystem är bonding  ( sluter sig samman, ofta mot omvärlden etc), bridging (ger 
förmåga till samband med omvärlden) och linking ( medvetandegör förmåga att koppla sig 
”vertikala” strukturer i samhället).  
 
Geoff Mulgan, is Chief Executive of the National Endowment for Science Technology and 
the Arts (NESTA) and Visiting Professor at University College London, the London School 
of Economics and the University of Melbourne: 
 
 We describe a ‘connected difference’ theory of social innovation which emphasises three key 
dimensions of most important social innovations:n they are usually new combinations or 
hybrids of existing elements, rather than being wholly new in themselves putting them into 
practice involves cutting across organisational, sectoral or disciplinary boundaries they leave 
behind compelling new social relationships between previously separate individuals and 
groups which matter greatly to the people involved, contribute to the diffusion and embedding 
of the innovation, and fuel a cumulative dynamic whereby each innovation opens up the 
possibility of further innovations  
 
 this approach highlights the critical role played by the ‘connectors’ in any innovation system 
– the brokers, entrepreneurs and institutions that link together people, ideas, money and 
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power – who contribute as much to lasting change as thinkers, creators, designers, activists 
and community groups. 
 
 economists estimate that 50-80% of economic growth comes from innovation and new 
knowledge.1although there are no reliable metrics, innovation appears to play an equally 
decisive role in social progress. moreover, social innovation plays a decisive  

Georg Simmel brukar ses som stadens sociolog och skrev om det sociala livet och 
penningekonomin.  I Access, juni 2002 diskuterar historikern Håkan Forsell, Stockholm 
Universitet några aspekter på Georg Simmel. Jag refereras huvuddragen i den artikeln: 
 
Georg Simmel skrev inför ett föredrag inför en medicinsk stiftelse i Dresden en essä på 21 
sidor ” Storstaden och det andliga livet” 1903 som har kallats ”det urbanistiska manifestet” ( 
kan läsas på svenska i ” Hur är samhället möjligt” 1981). Simmel försökte beskriva i 
storstaden (Berlin) och dess liv, sociala relationer och den världsbild som där uppstår.  
Forsell skriver: 
 
” Louis Wirth i Urbanism as a way of Life och den inflytelserika Chicagoskolan ( Robert 
Park,  Ernest Burgess) ses som en efterlöpare till “Storstaden och det andliga livet”  (och i 
denna diskurs utvecklades grunderna till det som ses som stadens sociologi ) …Simmel 
konstaterade främst i sin text att den urbana kulturen är modernitetens kultur och han 
lämnade den spatiala dimensionen åt sidan. ….Nyligen har den tyske stadssociologen 
Hartmut Häussermann använt Simmel och Chicagoskolan som kontrasterande modeller i en 
debatt om de västerländska städernas integrationsmöjligheter (se antologin Die Krise der 
Städte, red Wilhelm Heitmeyer, Reiner Dollase & Otto Backes,1998). Simmels storstadsbild 
exemplifierar en ”kall” stad , som helt domineras av ekonomiska relationer. Hos Simmel 
beror den individuella friheten i storstaden på avståndstagande, inte på samtycke. 
Främlingskapet, individernas distans till varandra och ofördragsamheten – även de växlande 
fiendskaperna – skapar möjligheter till samexistens och karaktäriserar det typiska 
stadsmässiga. Hur förbinds då det olika och motsatta? Enligt Simmel genom separering,, 
segregering, och uppdelning. Storstaden är en olikhetens men också indifferensens huvudort. 
Integrationens modus ligger i av social anpassning. Tolerans finns bara i form av likgiltighet. 
…Med denna form av tolerans kan inget socialt system i längden hållas samma, menar 
Häussermann. Det måste till ytterligare en aspekt vid sidan av avskärmandet och 
borttittandet. För Simmel är staden endast negativt integrerande. Den positiva integrationen 
är följden av systematiska mekanismer: konkurrens och arbetsdelning. Genom dessa 
mekanismer – och endast därigenom-är staden en integrationsmaskin…… Som 
kontrast…Chicagosociologen Robert Parks bild av staden som en struktur med varma 
nästen……Etniska kolonier växte fram i storstäderna och nådde stabilitet genom självhjälp 
och anpassning till den nya miljön.      
Simmels största verk är ”Philosophiedes geldes” (1900). Där beskrivs ekonomin från 
perspektiven efterfrågan, vad människor konsumerar och därmed uttrycker och det 
värdeskapande som just denna konsumtion uttrycker. De mönster som individerna skapar med 
sina pengar såg Simmel som det grundläggande för stadens kultur dvs allt som görs i staden. 
Simmel såg det monetära stadsekonomin inte som en medveten skapelse av någon politisk 
viljeinriktning, utan en oavsiktlig produkt av den sociala evolutionen. Karl Marx såg kapitalet 
i betydelsen ägandet av produktionsmedlen, särskilt fabrikerna men också jordbruks- och 
skogsmarken. Simmels arbete i denna studie baseras inte på vetenskapligt genomförda 
empiriska sociologiska studier utan ses som en essä och mötte därför kritik från flera av de 
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stora samtida i den framväxande sociologiska vetenskapen som t ex Durkheim, Weber, 
Troelscht och Somart.   
Forsell skriver i sin tolkning av Simmel: 
” Storstadens intensitet ställde enorma fordringar på tillvaron. Individen var underkastad 
snabba och växlande intryck. För att bemästra dessa lade hon sig till med olika 
förhållningssätt. Gentemot den hotande mångfalden och diskrepansen reagerade 
stadsmänniskan inte med känslan utan med förståndet och en stegrad medvetandenivå. Detta 
manifesterades i en yttre likgiltighet och blaserad attityd som syftade till att hålla omvärlden 
på distans. Det var en nödvändighet för att kunna bearbeta det förvirrade överflödet och de 
flyktiga, subjektiva intrycken till begripliga mönster. Storstadsmänniskan mötte andra 
medmänniskor inte som individer utan som segmenterade former till vilka hon förhöll sig 
objektivt. Därmed kunde hon utnyttja möjligheten till upprepning i sociala relationer och 
handlingar. De flyktiga och fragmentariska kontakterna medförde också en personlig frihet. 
Denna frihet nyttjade storstadsborna till att iscensätta sin egen uppenbarelse med hjälp av 
kläder, moden och attityder, och gav därmed personligheten en bestående karaktäristisk 
prägel. Men denna mekanism förvandlade i sin tur det eftersträvade individuella uttrycket till 
en ny typ.”   
 
Simmels tolkning av staden som en dynamisk ekonomi driven av de urbaniserade 
medborgarna påminner om Richard Floridas kreativa klass men också om stadsbyggandets 
antropolog Jane Jacobs. Jacobs framhöll hur människors dagliga strävanden på gator och torg 
och lokaler i anslutning till dessa skapar förutsättningar för den levande och därmed goda 
staden. Stockholm anses av många vara ett bra exempel på vad dessa forskare diskuterar. I 
vissa funktioner har t ex Lund förutsättningar att utvecklas till en dynamisk urban täthet på 
lång sikt. Många k- och t-faktorer fungerar redan i Lund. 
För att Ideon och Lund skall kunna bli en av världens bästa innovationsmiljöer måste dock ett 
antal förutsättningar för entreprenörskap skapas så att innovationer förverkligas i konkreta 
tillämpningar i samhället.   
 
How does "the future location of research" relate to the Triple Helix program of research? 
Why have some regions (such as metropolitan New York) and nations (such as Sweden) with 
significant R&D resources lagged behind in creating high-tech industries, and how can they 
best utilize these resources to catch up and forge ahead? How do the network perspectives of 
the Triple Helix relate to empirical materials collected in local practices, and how can these 
materials inform theoretical specification? (Mulgan 2007. 
 
Utöver dessa processer för innovationer måste bästa entreprenörmiljöer skapas. Så här skriver 
t ex Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson., Svd 21 aug 2012: 
Andra förslag handlar om att sprida och kommersialisera kunskap och skapa bättre villkor 
för entreprenörer. Skattesystemet bör i högre grad utgå från ett entreprenörsperspektiv. I dag 
missgynnas ofta privat ägande och finansiering med eget kapital. Skattesystemet måste 
undvika inlåsningseffekter för potentiellt riskkapital. Optioner i innovationsföretag bör därför 
kapital-beskattas, progressiviteten i inkomstskatterna minskas och likställighet bör gälla 
mellan låne- och egenkapitalfinansierad verksamhet. På längre sikt bör ägarskatterna 
anpassas till genomsnittet för konkurrentländerna. 

Ubiquitous systems är ett lämpligt samlingsbegrepp för de komplexa sammanhang som 
förklarar postindustriell ekonomiskt utveckling i de utpräglade innovativa städerna i världen. 
Många olika institutioner, värderingar, sociala, kulturella och andra nätverk samt drivande 
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affärs- och branschnätverk verkar i många riktningar lokalt och regionalt. Specialiserade 
kompetenser och yrkesfunktioner utvecklas hos medborgarna och innovations- och 
entreprenörsprocesserna drivs framåt.  

4. Socialt kapital och andra kapitalformer, idéburna organisationer, 
nätverk och ekonomisk utveckling 

 
Sverige har ca 280 000 olika sk  idéburna organisationer, samfund, föreningar etc. Dessa är 
inordnade i och relaterade till de offentliga (21 regioner,290 kommuner och ca 800 statliga) 
och 1 , 1 miljoner privata kommersiella organisationsformer och enskilda firmor som 
finns.Vanligt är att beskriva samhällets i hierarkier där det offentliga är överordnat och utgör 
de institutionella och juridiskt formerande strukturerna där företagandets och marknadernas 
institutioner verkar men också överordnat de idéburna organisationerna inom den tredje 
sektorn eller ”civilsamhället”.En stor andel av befolkningen är dock inte medlemmar i alla 
dessa typer av organisationer utan kan ses som mer oberoende och ”fria” från bindningar etc.  
Olika typer av socialt och kulturellt kapital kan beskrivas och tolkas som delar i den regionala 
och nationella miljön. Dessa mönster inom samhällets processer förefaller ha olika roller inom 
samhällets funktioner.T ex kan religiösa samfund ses som manifesta och organiserade former 
för olika värderingar, ideologier och etiska positioner hos medlemmarna i samfunden. 
 
Agglomerationer skapas av olika typer av samband o processer  
 

- Sociala krafter, socialt kapital, social ekonomi 
- Kulturell kapital, kulturekonomi 
- Överbryggningskapital, nätverksförmåga oavsett socialt kapital etc 
- Ekonomiskt informellt och formellt kapital i samverkan 
- Geografisk och naturkopplad tillhörighet i ett område 
- Berättelser, hjältar, stolthet, passioner, känslor, kärlek 

Arbete, tillhörigheter, gemenskaper och organisationens individer 
 
Arbete är ett diffust begrepp. Här är en sammanfattning från en elegant artikel ” Arbete en 
välsignad förbannelse” av Lars Fr H Svendsen, fil dr i filosofi, Bergens Univ i SvD 2005-11-
27 sid 13 (Kulturbilagan): 
 
 Under historiens gång har arbete i form av tungt och ibland framtvingat kroppsarbete varit 
vissa samhällsklassers roll medan andra har kunnat ägna sig åt fritid med kultur, lekar, 
måltider etc. Antikens aristokrater hade en fritid som kallades scholé (jmfr ordet skola). 
Denna tid skulle enligt Aristoteles ägnas att utveckla sina intellektuella egenskaper. Arbete 
sågs som en plågsamt tvång fram till den protestantiska reformationen i Europa då det 
började ses som något positivt i alla samhällsgrupper. Luther såg arbetet som ett kall i det 
ordnade samhället där individen skulle förbli i sin uppgift hela livet. Calvin vidareutvecklade 
Luthers tankar och förstärkte kravet på att alla, fattig och rik, skulle arbeta och 
vidareutveckla sig, höja sin inkomst och gärna byta arbete om det kunde förbättra samhället 
för alla. Jean-Jaques Rosseau betonade arbetet som naturligt och som en del i naturrätt. 
Immanuel Kant såg arbete som grundläggande:” människan känner sitt liv genom handlingar 
, och inte genom njutningar” och att vi under ledighet upplever ”livlöshet”. Karl Marx, den 
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unge, menade att människan genom att forma arbete och produkter formar sig själv. I detta 
förverkligar människan sig själv.      
 
Hur aktiv, skapande, företagsam är en individ som ingår i en stark gemenskap jämfört med en 
individ som ingår i en svag eller ingen (upplevd) gemenskap alls? Är det så att individer i 
starkt samverkande (stark kultur och do gemenskap) grupper, organisationer, orter, 
kommuner, regioner eller nationer är mindre eller mer skapande än motsvarande samhällen 
etc med mindre samverkan ( svag gemensam kultur, svag gemenskap)? Hur formas individens 
intresse, attityder och handlingar vad gäller företeelser, organisationer och individer utanför 
denna gemenskap ?  
 
Inom statvetenskaplig diskurs finns en omfattande analys inom detta kunskapsområde. Flera 
tankestråk kan urskiljas ; demokrati som en metod att dela makten i samhället som då ses som 
en given kvantitet som ”delas” mellan olika aktörer och intressen , demokratis som ses det 
som det gemensamma som en nation eller annat territorium genom makt och kontroll skapad 
samverkan etc. ”Den demokratiskt utövade ledningen” kan enligt detta synsätt också fördelas 
på olika nivåer allt från mellanstatliga avtal, stat, landsting och kommun (kommundelar i 
vissa fall) och där brukar värderingar som att demokrati skall utövas så nära folket som 
möjligt eller på lägsta effektivaste nivå (subsidiariteten) hävdas. I detta avsnitt skall detta 
perspektiv ställas mot forskningsprojektets grundläggande frågor om hur organisationer inom 
samhället och individer inom samhället och i organisationen kan samverka med varandra för 
att skapa effektiva tjänsteprocesser som kräver deltagande och interaktion hos flera aktörer på 
samma nivå i samhället men också vertikalt och diagonalt mellan olika nivåer.  
 
En startpunkt kan formas från en text) av Ingvar Johansson, professor i teoretisk filosofi, 
Umeå i ”Tidskrift för politisk filosofi” nr 1, 2004. Han diskuterar där om demokratin i t ex 
Sverige kan tunnas ut om demokratin dvs inflytandet från Sverige utvidgas till ett större EU. 
Tesen som prövas är att ökad demokrati dvs mer sådant inflytande för en grupp minskar 
demokratin för den tidigare mindre gemenskapen. Om det är så finns flera konsekvenser för 
samhället som har betydelse även för hur kollektiva tjänster och offentliga monopol 
samverkar med de grundläggande gemenskaperna runt individen, familjen, arbetsgruppen, 
byn, intresseföreningen etc. Dessa gemenskaper förlorar enligt denna tes i styrka och innehåll 
när högre nivåer i samhället skall öka sin verksamhet, fatta beslut, genomföra program, 
visserligen på demokratiskt sätt och då troligen genom representativa indirekta demokratiska 
processer. En annan möjlighet är dock som fått stöd i flera studier (kolla) är att känslan av 
gemenskap inte är konstant. Forskning om väljares attityder visar tvärtom att de som har stor 
gemenskap ( är välintegrerade i sin lokala, regionala eller nationella kontext) har lättare att 
också omfatta större gemenskaper och samverkan ( t ex hos Johanssons text :att omfatta EU-
gemenskapen). 
 
Om denna senare tes om att stark primär gemenskap på en lokal nivå (och kanske inom en 
organisation) ökar förmågan och benägenhet att samverka med andra gemenskaper (på högre 
nivå såväl som på samma nivå men skilda i verksamhetsinnehåll eller geografiskt) är hållbar 
kan vi ställa flera nya frågor. Gäller detta positiva samband också så att starka 
familjegemenskaper ökar förmågan till samverkan med andra gemenskaper? Är lokal 
gemenskap av olika slag en förutsättning för bättre gemenskaper och t ex mer demokratiskt 
deltagande på andra nivåer? Är svaga gemenskaper närmast runt individen en förklaring till 
alienation, misstro, svagt förtroende, svag samverkan och svagt demokratiskt deltagande i 
omkringliggande gemenskaper och i samhällets högre gemenskaper? Finns här viktiga och 
möjliga förklaringar till att sociala behandlingsformer och avsedda välfärdskapande offentliga 
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processer uppvisar de problem som vi ofta ser?  Finns här också möjliga förklaringar till att 
vissa (svaga ) organisationsformer har svårt att samverka effektivt med andra (också lika 
svaga) organisationsformer ? Är fö effektiva organisationer alltid starka gemenskaper?  Kan 
organisationer (Gesellschaft) uppnå sådan gemenskap som ”genuina” gemenskaper 
(Gemeinschaft) uppnår enligt en sådan tänkbar tes ?  
 
Nätverk,  socialt och kulturellt kapital 
 
Sociala nätverk och dess olika innehåll finns i många former. Putnams diskussioner om byar 
och städer med starka sociala nätverk kan jämföras med observationer av social ekonomi i 
samhället.  
Redan Alfried Tönnies 1892. liksom senare Johan Asplund diskuterades Gemeinschaft ställt 
mot Gesellschaft på ett sätt som pekar det fria oorganiserade civilsamhällets inkludering av 
individer jämfört med  den mer strukturerade organisationen Gesellschaft. 
 
Här prövas en diskussion där vi söker förklaringar till hur de sociala strukturerna, ibland av 
mer fast nätverk, uppstår och bildar ett socialt kapital. Kapitalbegreppet kan ses som en 
tillgång som ger avkastning i form av värden inom den sociala ekonomin utan att  kapitalet 
minskar. 
 
Vad är då det kulturella kapitalet ( Bourdieu) i det sociala livet. Det ses som exogent nätverk, 
en samhällsstruktur som utvecklats över längre tid och som individen kan foga sig till,ta del 
av genom att vistas i dess fält. Koderna, symbolerna mm kan då delas av individen som får 
mer värden till förfogande och ”upphöjs” i konkurrensen mellan individer, grupper och 
klasser i samhället.  
På ett allmänt plan menar ekonomer och organisationsforskare att den som deltar i flest 
nätverk och med förankring i vart och ett av dessa har resurser för att utväxla värden, 
transaktioner har resurser av stor betydelse för individen själv eller den organisation som hon 
tillhör . Utveckling och utbyten av värden som förmedlas i dessa nätverk kan vara mer eller 
mindre smidiga dvs effektiva. Ineffektivitet innebär högre kostnader för att uppnå 
transaktioner dvs utbyten och samarbeten ( Williamson, Demsetz, Alchian m fl). 
Vissa samhällen har mer av sociala nätverk, mer socialt kapital och ibland mer kulturellt 
kapital och när dessa strukturer kombineras med vissa gode värderingar och institutioner 
skapas mycket starka demokratiska och innovativa samhällen. De typer av institutioner som 
föreslås här är frihet, öppenhet, tolerans, möjligheter för individer, en värdegrund av alla 
människors lika och goda värden mm ( R Florida m fl). 
Vi kan se samhället som en avvägning mellan gemenskap och organisationer (Alfred 
Tönnies) , mellan en tillräckligt stark (resursrik) stat och individuell styrka och hushållens 
resursinnehav. Det goda samhället kan också ses som en optimal plattform eller grund med 
social sammanhållning via sociala nätverk och frivilliga organisationer ( Robert Putnam). Det 
kan då med sin civilitet och lokala demokratiska kultur ( Talleyrand, illa berörd av den 
franska revolutionens kaos argumenterade han för de goda  institutionernas roll för checks and 
balances 1790-1800 i USA) balansera staten och de andra stora korporationerna som 
storföretag och kyrkosamfund. 
Mathare är en mycket fattig stadsdel nord-östra Nairobi med 500 000 invånare. Från 1987 och 
med start i fotboll utvecklas där alltmer sociala åtgärder där växande halvprofessionella 
MYSA-lag som även vunnit nationella ligan ger resurser för lokal utveckling. Den 
sammanfattande diskussionen ger en bred teoriöversikt från sociologi, statsvetenskap och 
management science med referenser till Portes, Landholt och Fukuyama. Artikeln bör läsas 
också inom idrottshögskolorna i Norden. 
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Ramón Spaaij tillsammans Hans Westerbeek i ett avsnitt ” Sport business and social capital: 
a contradiction in terms? “( Westerbeek, Sport Industy,2011) reser just frågan om de olika  
ideologiska och värderingsmässiga problem som finns i den snabba kommersiella 
utvecklingen. Går vi mot en produktifierad global miljardindustri som förlorar sin sociala och 
kulturella gemenskap med breddidrott, lokal publik med supportrar och frivilligkrafter ?  I 
denna artikel diskuteras begreppet socialt kapital i relation till humankapital och kulturkapital 
med utgångspunkter från Bourdieu, Putnam  m fl. De olika formerna av socialt kapital som 
utmärker gemenskapen är bonding  ( sluter sig samman mot omvärlden etc), bridging (ger 
förmåga till samband med omvärlden) och linking ( medvetandegör förmåga att koppla sig 
”vertikala” strukturer i samhället). Artikeln avslutar med med exemplen Nike och The 
Homeless World Cup i fotboll som är en växande global verksamhet 
Geoff Mulgan,2007; 
We describe a ‘connected difference’ theory of social innovation which emphasises three key 
dimensions of most important social innovations: in they are usually new combinations or 
hybrids of existing elements, rather than being wholly new in themselves in putting them into 
practice involves cutting across organisational, sectoral or disciplinary boundaries n they 
leave behind compelling new social relationships between previously separate individuals and 
groups which matter greatly to the people involved, contribute to the diffusion and embedding 
of the innovation, and fuel a cumulative dynamic whereby each innovation opens up the 
possibility of further innovations  
5. this approach highlights the critical role played by the ‘connectors’ in any innovation 
system – the brokers, entrepreneurs and institutions that link together people, ideas, money 
and power – who contribute as much to lasting change as thinkers, creators, designers, 
activists and community groups.  
6.economists estimate that 50-80% of economic growth comes from innovation and new 
knowledge.1although there are no reliable metrics, innovation appears to play an equally 
decisive role in social progress. moreover, social innovation plays a decisive role in economic 
growth. past advances in healthc 
Samhällsskapande och sektorer- det sociala 
 
Beroende på antaganden om människans och samhällets karaktär ställer vi olika uppfattningar 
och tolkningar vad gäller samhällsprocessernas egenskaper. Ett starkt betonande av den 
skapande individen kan leda till övervärdering av vad denna ensamma individ och familj kan 
åstadkomma inom vård, skola, kultur, idrott etc. Vi kan få en överbetoning på den " fjärde 
sektorn" ( av Hans Zetterberg kallad " den lilla kretsen " ( )). Ett starkt betonande av 
socialklassen och konflikter mellan den första, sektorns privata och kapitalbaserade makt och 
den andra, offentliga sektorn kan leda till att en tolkning av en svag individ uppstår som då 
leder till lösningar för att stötta denne och därmed till starka offentliga system.  
Den samhällsvetenskapliga och sociologiska traditionen ger oss ett   
antal perspektiv som kan berika den inledande problemavgränsningen. Hur skall således 
kommuners och landstings vård och omsorgslösningar kunna förstås? De begrepp eller 
utgångspunkter som behöver diskuteras är: 
 

sedda som samhällsklasser med mer eller tolkningar av sociala, demografiska grupper 
mindre makt och resurser och i konflikt med varandra och institutionella former som gynnar 
vissa av  klasserna ( Marx, Weber 

Blau 
 

- och kulturantropologi( Mead, 
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Min inställning till de olika möjliga skolor eller traditioner som förekommer inom sociologin 
och därmed inom organisationsteorin och institutionell teori är att använda flera av dessa 
samtidigt och som olika redskap för analys, dekonstruktion och konstruktion av begrepp och 
föreställningar inom samhällsorganisationen och de verksamheter som drivs i t ex svenska 
kommuner och landsting. 
 Samhället kan metaforiskt ses som en balans ( inte en stabil jämvikt) mellan olika processer. 
Etzioni ( ) kan beskriva samhället som en pall med tre ben: staten, marknaden och det civila 
samhället. Är de tre benen av olika längd blir pallen instabil. 
 
Ett stort problem för betraktaren är att de olika lösningar som denne tycker borde göras inte är 
politiskt möjliga om inte de motstridiga intressena kan komma till samarbetsavtal. I många 
fall råder " sociala fällor" , dvs att förtroende ( jmfr diskussionen om begreppet " trust ( eng) " 
hos Fukuyama i avsn ) saknas. En historisk välkänd diskurs är frågan om de grundläggande 
dygderna i samhället och vad dessa värden skapar i form av nya värden, normer, regler, 
traditioner dvs institutioner för individens, gruppens , organisationens och samhällets 
handlingar. " Bra " eller goda dygder ( de " rätta" dygderna hos Aristoteles ( )) skulle i den 
samhällsform det är fråga om i diskursen om det ekonomiskt växande samhället betyda: 
sådana institutioner som gynnar hög produktivitet, utveckling etc. En mängd attribut som 
skulle främja det mänskliga handlandet i denna riktning har föreslagits: flit, duktighet, 
framåtanda, innovationsförmåga, samarbetsförmåga, sparsamhet , envishet, fantasi, 
kreativitet, otålighet- flera av dem synonymer. Den egenskap som behandlas här är de 
institutioner som har att göra med att människor tar risker genom att ta initiativ och satsar sitt 
engagemang, sin prestige, sin tid, sina pengar, sina vänner, sin familjs väl och ve etc. Att begå 
handlingar utanför familjens revir, kontroll, ekonomi etc är att riskera dels alla värden som 
läggs till handlingen dels också själva basen för handlingen- den nära kretsen av 
trygghetsskapande värden som finns i familjens eller ibland( tydligt i andra etniska miljöer än 
den vanliga svenska) i släkten. Individen -aktören känner i den nära kretsen trygghet, tillit, 
förtroenden - åtminstone lättare eller oftare än i de yttre kretsarna, fälten, arenorna, 
branscherna eller sektorerna. I dessa fält krävs enligt det synsätt vi här utvecklar förtroende- 
eller tillitskapande strukturer och processer. Begreppet förtroende mellan människor, mellan 
transaktionsskapande, kontraktsförhandlande parter är centralt. En metafor för denna 
institutionella egenskap är att nätverk mellan aktörer bär fram flöden mellan dem. Dessa 
flöden är signaler, sinnesförnimmelser, data, information, kommunikation, goda relationer, 
förståelse, insikter m fl för förtroendet gynnsamma värden. Putnam () uttryckte den företags- 
vänliga miljön så att där finns ( först) fotbollslag och körer dvs förtroende och samarbete. Det 
svenska samhället har kanske under slutet av 1900-talet inte utvecklat tillräckligt av värdet 
eller faktorn förtroende och nätverksamarbete. För lite av Gemeinschaft och för mycket 
Gesellschaft för att tala med Alfried Tönnies och Johan Asplund ( se 3...). Kan vi möjligen se 
för mycket av formella , administrativa och ofta tvingande band och nätverk genomkorsa 
samhällsfälten i de överadministrerade samhällena som Sverige representerar? Upphävs 
därmed på olika sätt de informella, sociala, voluntaristiska och från individerna utgående 
nätverken- dvs just de som skapar trygghets- nätverken för det nyskapande och förändrande? 
Kan inte de organiserade och till stor del offentliga utvecklingsfrämjande strukturerna och 
processerna åstadkomma det nödvändiga och riskminimerande processerna? Basen i sam-
hället är enligt sociologen Niklas Luhman förtroendet mellan människor och för samhälleliga 
institutioner, lagar etc ( Trust and Power). Hos John Locke var den goda dygden i samhället 
just förtroende , vilket Locke såg som viktigt i den osäkerhet och turbulens som rådde i 
England i mitten på 1600-talet. Hur skall den handlande människan och dennes relation till de 
gemensamma sociala formerna förstås? Kan individen i särskilt stor utsträckning ses subjekt, 
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aktör och t ex som en krävande klient, patient eller elev i de konstruktioner som vi kallar 
sjukvård, grundskolor, äldreomsorg etc ? Vilka betingelser gör det möjligt för individen att 
öka sitt ansvar och deltagande i transaktioner och interaktioner? Svaren finns i olika form 
beroende på vad som menas med dessa begrepp. Utsagor om subjektets frihet formulerades 
inom subjektfilosofin ( se Decartes ( ), Hobbes(), Locke i e, Kant ( ) och Husserl(). Individens 
problem med friheten formulerades som en kritik av den skotska historiska skolan, Hegel() 
och Marx() vilket också innebar en kritik av tron på människans förnuft. Den historiska mate-
rialismen kritiserades senare av postmodernismen och dekonstruktivismen varefter en syntes 
utvecklades av Wittgenstein (). Den innebar i korthet att språk och handling kunde uppfattas 
som logiska problemlösningar på givna problem och således möjliggöra handlingens 
intentionalitet.  
 
 Samhällsvärderingar och kultur  
 
Vilka i Sverige befintliga värdestruktur och sociala konstruktioner, eller i ett mer dynamiskt 
perspektiv vilka generativa processer som utvecklar värden och normer, kan iakttas, 
karaktäriseras och ordnas i ontologisk följd bakom de sociala,  kulturella och 
samhällsorganisatoriska processerna ? 
Samhällets utveckling genom årtusenden kom att innebära ett successivt prövande och 
förkastande av olika sociala former. En del av de interpersonella erfarenheterna kodifieras och 
reifieras under längre perioder i form av delade betydelser av större social räckvidd som 
värderingar, kultur, tidsanda etc. Huruvida denna socialisationsprocess är ackumulativ eller 
inte kan ses som subjektiva tolkningar där den positivistiska tolkningen innebär att en 
samhällelig eller social värdeökning sker som av vissa forskare ses som ökat socialt kapital ( 
begreppet diskuteras bl a av Robert Putnam i artikeln "Att bowla ensam:Amerikas krympande 
sociala kapital", Journal of Democracy,1995 och av Francis Fukuyama i "The end of order, 
Social Market Foundation,1998,London.Socialt kapital benämns av båda författarna också 
som förtroende ( eng. trust)). 
Samspelet mellan individer och grupper ses här som något som underlättas och t o m 
möjliggörs genom ömsesidiga välvilligt stämda förväntningar, attityder etc. Utvecklingen 
över tiden mot ett ackumulerat socialt kapital som enl. Fukuyama( som här hänvisar till 
Friedrich von Hayeks evolutionära modell) skapas så att om ett samhälle behöver normer för 
att fungera så kommer de att utvecklas( von Hayek såg här en konkurens mellan olika 
samhällsformer som sållar fram de mer livsdugliga). Fukuyama utvecklade senare betydelsen 
av förtroende i ” Trust” 1995, där han menade att marknaden fungerar bra just genom att en 
kultur av tillit och ömsesidig altruism. Andra synsätt kan hävda att en sådan ackumulation inte 
sker. Normer, lagar, demokrati mm måste snarare ständigt underhållas och förnyas enligt ett 
sådant synsätt som kan ses som ett icke-jämviktsystem. 
En tradition i tolkningen av det moderna upplysnings- och förnuftsbaserade samhället är att 
detta kom att rasera eller minska betydelsen av äldre normer, riter, symboler mm dvs 
"bestående värden". Denna kritik fanns hos Edmund Burkes m fl() mot liberalismen riktade 
konservativa invändningar. Den fanns också hos Tönnies() och Weber() som en kritik inom 
den vänsterinriktade kritiska diskursen mot industrisamhällets antihumana effekter. Francis 
Fukuyama har i sin senaste bok gått vidare i denna tanke ,” The Great Disruption – Human 
Nature and the Reconstitution of Social Order ” ,( 1999. The Free Press). Där utgår F. från en 
serie kurvor som visar att det moderna marknadsbaserade och demokratiska samhället från 
1960-talet uppvisade problem: brottslighet, skilsmässor, fertilitet som minskar, tilliten till 
varandra minskar och så vidare. F. menar att det moderna samhället blivit hårdare, vi har fått 
en miniatyrisering av gemenskapen och vi sluter oss samman i avgränsade intressegrupper i 
olika sakfrågor medan partipolitiken förtvinar. F. anser att det sociala kapitalet blir bankrutt 
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genom de stora och snabba förändringarna av normer och beteenden. Han ser detta som en 
kulturell kris där familjen och den socialisation som denna stod för lämnat ett tomrum. 
Kyrkan har också minskat i betydelse och  skapandet av normer och etik har inte tagits över 
av andra institutioner. F. ser samtidigt en positiv utveckling i allt detta då kapitalismen skapar 
ny ordning , nya normer, som ersätter de som kasserats.  
En kritik mot denna tankegång fördes fram redan 1988 av Edward Luttwak ( i ” Turbo- 
Capitalism” ) där han hävdade att de avreglerade marknaderna och snabba kapitalflöden  
obesvärade av svaga nationella regeringar och fackföreningar slår sönder traditioner och 
social trygghet.         
 
Är den nya institutionalismen också en utgångspunkt för en tolkning av den politiska 
ekonomin? Den omfattande styrningen, ägandet och regleringar av de stora välfärdssektorerna 
kan beskrivas som inomorganisatorisk styrning och kommando- ekonomi. Är det en särsild 
begrepps- och sambandsuppsättning inom ekonomisk teori som kan summeras här. Flera 
forskare föreslår politisk ekonomi som en bättre tolkning än den neoklassiska teorin, en 
teoribildning som innefattar bredare samhälleliga samband ( Polanyi(1964, 1967),Dalton( 
1969), Schneider ( 1969), Brown ( 1977), Sdowski( 1980), Moss (1981), Sjöstrand (1986, 
1987). De koordinerande strukturerna och processerna är annorlunda sedda i sociala och 
institutionella perspektiv än de synsätt som bygger upp de neoklassiska ekonomiska 
perspektiven på samhället. Så hävdar (neo)institutionalisterna. Som diskuterades i kap 2-4 
tidigare kan det dock hävdas att den omfattande och mångdimensionella " samhällsekonomin" 
är integrerad även i en mängd andra avseenden. Värderingar, livsåskådningar, kultur, 
litteratur, traditioner och berättelser , rättsväsendet, arbetslivet och de samhällsformer som 
uppstår ur dess gestaltning av livet - allt integrerar det "ekonomiska" i samhället. 
Neoklassikerna hävdar i huvudsak endast det ekonomiska som ett viktigt perspektiv bland 
flera. Här i kap 4 summeras ett stort antal perspektiv på de ekonomiska processerna i 
samhället och vad dessa kan betyda för förståelsen av utveckling och tillväxt av de goda 
värdena i samhället. Ekonomisk tolkning , dess begrepp, språk och teorier, behöver denna 
bredare inramning för att problemen kring effektivitet inom vård, omsorg, skola etc skall bli 
hanterlig på det mikro- ekonomiska eller organisatoriska plan som skall utvecklas vidare. 
Vilka processer kan identifieras som dominerande eller karaktäristiska i en nation, bransch 
eller sektor , som t ex den "svenska sjukvården" ? Här bör teoribildningar kring planerad och 
organiserad produktion , sk planekonomi, ställas mot den breda ekonomiska teorin allt från 
neoklassisk till olika varianter av institutionell teori. Problemen i denna dialektik uppstår bl a 
genom att "planteorierna" måste aggregeras ur en bred samhälls-vetenskaplig diskurs inne-
hållande teorier om statens och demokratins egenskaper och mycket annat. Komplexiteten i 
såväl planekonomin som i mer marknadsliknande former är betydande och generella 
omdömen är svåra att ge. 
En enkel eller förenklad beskrivning av vissa aspekter av institutionella samband gavs av 
statsvetaren Bo Rothstein vid ett seminarium ordnat av Ledarinstitutet i Sthlm 1999-10-12 där 
han sammanfattar : 
” I ett samhälle med hög social tillit- eller annorlunda uttryckt i ett samhälle med stort socialt 
kapital- väljer medborgarna samarbetslösningar som gynnar alla…… det gäller att komma ur 
de sociala fällorna (där vi inte samarbetar) genom att stärka tilliten och det sociala kapitalet. 
För i förhållande till till andra slags kapital ( fysiskt kapital och humankapital) spelar det 
sociala kapitalet en helt överordnad roll för effektivitet och utveckling.” 
    
Invändningen i det utbredda argumentet att tillit ( ”trust” hos Putnam() och Fukuyama () ) och 
socialt kapital utgör betingelserna för social samverkan är att det inte är särkilt tydligt vad 
detta består av. Hur uppstår det, hur verkar dessa sociala processer? De förefaller vara 
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sammansatta av flera begrepp och betydelser. Kan det inte  tex vara så att vissa individer och 
grupper ( i t ex nätverk) genomför projekt och samverkan, därav även ekonomiska sådana, 
och att dessa processer lever samtidigt med att andra grupper inte utvecklar samarbete och 
upplever mistrust inbördes ? 
 
Ytterligare nätverksförstärkande eller- skapande processer finns i samhället. Politiskt kapital 
liksom religiöst kapital kan definieras. 
 
Sammanfattning av aspekter på lokal utveckling som diskuterats ovan  
 

- Historiska traditioner som bidrar till en lokal vidmakthållen 
konstruktion självbild av ett gott samhälle, en framgångsrik 
attraktiv identitet  
 
Det förefaller som om positiva självbilder och omvärldens gynnsamma bilder av 
städer/kommuner ofta bygger på idrott eller sportaktiviteter ( se Åre,Falun,Mora,Båstad) 

 
- En levande demokrati, deltagande och gemenskap (Tönnies m fl) 

 
Starka sociala gemenskaper har vad gäller Nordens länder setts som förklaringar till stabil 
demokrati. 

 
- Informell social ekonomi, idéburen underliggande struktur i 90 

% av alla medborgares tid ( BA Larsson, Svedberg, Putnam m 
fl) 
 
Studier av GGVV-kommunerna (Gnosjö,Gislaved,Värnamo,Vimmerby) av Johannesson m fl 
pekar på rikedomen och styrkan i nätverken runt kyrkor och företagarföreningar som en grund 
för produktionen i företagssektorn. 
 

 
- Uthållig  (resilient) miljö, rik omgivande natur ,vackert levande 

attraktiv  stadslandskap(SLU med Grahn, Skärbäck m fl) 
 
Studier av denna möjliga kausalitet : skönhet leder till tillväxt finns på mikronivå när det gäller 
nedskräpning ( Broken Windows i New York), klassisk lugn musik minskar våld etc. Men 
framför allt att fastighetspriser blir högre ( efterfrågan blir högre) när området är naturskönt, 
fritt från miljöproblem etc 
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- Individen, familjen  och samhället ger sammanhang  och mening 
( Weber,Antonovsky m fl) 
 
Civilsamhällets familjer och sammanhållning ses hos Weber m fl som bärare av positivt 
meningsskapande ( KASAM) , åtminstone i kombination med andra normer och institutioner 
(tolerans av avvikande etc)  

 
- Höga värden i folkhälsa, låga värden i morbiditet, mortalitet ( 

FHI, Rosling m fl) 
 
Mycket sjuklighet minskar produktion och produktivitet dvs minskar BKP- allt annat lika 

 
- Kultur, konst ,bildning etc  omfattar  medborgare i alla åldrar , 

K-faktor (Guillet de Montoux, Stenström,Andersson, Holstebro-
projektet, Austin/Texas m fl) 
 
Starka kulturstäder korrelerar med hög BKP, hypotesen är att ökad kultur också leder till hög 
BKP och också stöder kunskapsutveckling och FoU 

 
- Attraktiv kultur och sport, både arenaevent och naturbaserade 

sporter (se Årets Sportkommun i Sverige o globalt) 
 
Se även här Åre, Mora men också Göteborg och Stockholm ( havet och annan natur) men även 
Boston ,Vancouver, Sydney, Melbourne. 

 
- Hög andel näringar o jobb i hela branschen LPI ( Leisure & 

Pleasure Industry,Veblen,HE Olson m fl ) 
Hög BKP leder till hög konsumtion (och därmed produktion) i denna sektor. Kanske tyder 
framgången för företag som Google, Microsoft m fl i Kalifornien på LPI-strategin som en 
form för främjande av innovationer mm  
 

 
- Kunskapsinriktad, kompetensskapande, lärande traditioner ( 

som Lund, Uppsala), K-faktor 2 
 
Bildnings – och kunskapsintresse skapas i universitets- och högskolestäder. En lång effekt 
tycks uppstå. Starka campusfunktioner och lärcentra tycks gynna övriga kommuner.  
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- FoU,innovationer ,entreprenörer inriktade mot nya 
arbetsmetoder, teknologier, produkter, tjänster (Florida). T 
faktor  
 
Richard Florida summerar sina T-faktorer trust ,tolerance som förklaringar till technology. 
Åke E Andersson förklarar innovationer mm som stimulerat av K –faktorerna kultur, kunskap, 
kommunikationer som leder till kreativitet som leder till innovationer. Företagande kräver 
dock ytterligare betingelser ( stabil ekonomi, privat sparande etc) och ibland nödvändighet för 
försörjning ( se andra kulturer). 

 
- Meningsfylld tillvaro, framtidstro, tillförsikt, positiv livssyn 

(Weber,Gnosjö mm) 
 
Dessa faktorer lyftes fram av Max Weber som grunden i den sk protestantiska arbetsetiken 
 

 
- Effektiva kommunikationer (media, väg, tåg, flyg) ,starkt nätverk 

nationellt och internationellt.K-faktor 3 
 
Konkrea möjligheter att fysiskt nå andra aktörer, skapa pendling för specialister etc. Denna 
faktorer förklarar delvis hur storstadsområdenas pendlingskommuner skapar egen BKP-
tillväxt  

 
- Ett kultur- och kunskapskapital om entreprenörskap , dess 

metoder etc som ägs av invånarna 
 
En speciell företagarkultur där andelen företagare i befolkningen är 20 % eller högre ( finns i 
vissa områden i Sverige och i delar av USA etc). Sverige har nominellt 1,1 milf F-skattesedlar 
men det anses inte vara mer än ca 4 -5 % företagare (som driver verksamhet för att expandera 
etc) av befolkningen. Övriga är försörjningsadministration enskilda uppdragstagare 
etc.Varberg har något högre värden än riksgenomsnittet. 

 
 

- Samarbete, förtroende ( R.Putnam, F. Fukuyama )  mellan 
många dvs alla människor, leder till mångdimensionellt 
samhälle (eng.ubiquitous)  
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Typiskt för komplexa produktionssystem och kunskapsstäder som London,New York,Boston, 
San Fransisco etc 
 

 
- Ordnande institutioner för ägande, avtal, risker, osäkerhet ger 

”trust” ( D.North , Gary S.Miller),T-faktor 
 
Gäller Norden och enligt dessa forskare även Nordamerika. Enligt Nordegs erfarenhet gäller 
det också t ex GGVV-kommunerna 

 
- Värderingar, etik, affärsmoral om flit, duktighet, heder  

(M.Weber, Aristoteles) och ok för individers ,talangers 
excellens,T-faktor(Florida) 
 
En starkare betoning talang och framgång än enbart flit och arbete som hos Weber. Hyllande 
av mästerskap och excellens. Sportkarriärer är ett uttryck för detta som dock inte i särskild 
utsträckning ger nyföretagande i sig. Snarare då stor breddsport som t ex många golfspelare 
seglare , hästfamiljer,surfare etc (som alla ger hög konsumtion och därmed skapar jobb och 
företagande) 

 
 

- Konstruktiva nätverk för affärer, möten ( B.Johannesson,R. 
Putnam ) som t ex frikyrkor, sporter, körsång, Rotary, 
jaktlag,byalag 
Konkreta affärsskapande nätverk som i GGVV-kommunerna och i industriella kluster och 
penta-helixmiljöer som Ideon Lund mfl. Sportsektorn i Varberg utgör ett möjligt nätverk för 
affärsskapande i staden, i regionen , nationellt och internationellt. 

 
- Mångfalder i värderingar,  tolerans av alla, ”den kreativa 

klassen ”(R.Florida).  
 
Den speciella storstadskulturen med tolerans av avvikande mönster i San Fransisco, New 
York och Stockholm. Sportsektorn kan anses bidra till detta men ännu mer kultursektorn med 
modern musik. 

 
- Ekonomiska resurser hos hushållen. Mer resurser, ägande ger 

mer företagande och fler ägare (privat kapitalism) 
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Ses som en viktig förklaring till skillnaden mellan Halland med starkare privat ägande jämfört 
med Blekinge ( J.E.Nilsson,BTH). 

 
- Kreativa näringar och affärskultur som ger innovationer.K-

faktor 4 
 
Stark konsumtion och produktion inom kultur, massmedia,reklam, matkultur,mode,design etc 
anses skapa mer tillväxt i omgivande branscher  än äldre produktionsbranscher med 
bulkvaoror som sågverk, jordbruk etc ( se just de dynamiska städerna i världen).Möjligheterna 
för Varberg är som just planeras att skapa kluster för Västkustens kreativa mittpunkt. Sport 
och friluftsliv i nya sporter och i kombination med andra event är möjligheter för god tillväxt.   

 
- Kritisk diskurs och omprövande av det som inte fungerar, K-

faktor 5 
 
Den största risken bland många tänkbara problem är att andra kommuner i regionen lyckas 
skapa excellens och genomföra tillväxtstrategier inom de sport-,kultur-,naturaktiviter och 
event där Varberg satsar. Således är unika sådana strategier i Varberg nödvändiga för 
framgång baserad på ökad attraktion, inflyttnings- och inkomstflöde. 
 

 
 
 

5. Metoder för beräkningar av samhällsnytta, kedjor av effekter i olika 
dimensioner 

 
 Varje verksamhet i samhället skapar följdeffekter i många led. De gäller fysiska, 
ekonomiska, sociala, psykiska och kulturella effekter. Dessa effekter uppstår i olika nivåer 
och funktioner i samhället och både på ingående och utgående processer (input-output-
systemen hänger samman). Individer, familjer, orter, kommuner och organisationer och hela 
nationella samhällssystem får genom varje åtgärd och verksamhet mindre eller större 
förändringar i sina betingelser och därmed i sina funktioner. Verksamheter som syftar till 
förbättringar i någon riktning skapar effekter där några är positiva för några intressen och 
andra effekter är negativa. Effekter är också mer eller mindre positiva eller negativa och är 
ofta sammansatta så att den positiva effekten också samtidigt rymmer negativa effekter. 
Kedjor av effekter som leder till effekter etc är i verkligheten mycket långa ( ”oändligt ” långa 
i tid och rum) och samverkar med andra effektkedjor som skapas i verksamheter. Därmed 
uppstår ytterst komplexa processer och system som redan efter några steg av effekter på 
effekter inte längre kan analyseras, utvärderas eller styras. Det pragmatiska hanterandet av 
denna komplikation är att vi genomför analyser och verksamheter med den information om 
effekter som vi med tillgängliga metoder och resurser kan hantera. Det sker hos aktörerna en 
nödvändig reducering och förenkling av förståelsen av verksamheten.   I samhällsanalysen 
och debatten om olika åtgärder görs således sällan mer komplexa effekt- effekt- analyser eller 
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input-output –modeller för ”alla” ingående processer eller system. Orsak eller kausalitet 
skapad av en handling eller ett inträffat fenomen och den effekt vi kan iaktta rymmer en 
mängd kunskapsteoretiska problem. Uppstår t ex  det vi ser ( kan registrera) som effekt av det 
vi tycker oss se (som också då skall kunna ses, registreras)? Är det enbart samtidigheter, 
korrelationer etc ?  Hur stor del av de komplexa samhällsprocesserna kan vi över huvud taget 
se ? Huvuddelen av processerna är dolda för analytikern.  
 
 Vi känner igen denna diskussion från analyser och utsagor om väder, ekonomisk utveckling, 
aktiers kursutveckling etc. Inom ”mjuka” sociala system med många samverkande processer 
och med individers och gruppers interaktion är osäkerheten stor i våra effektbedömningar. 
Redan i det lilla systemet som t ex ett företag eller ett fotbollslag har vi mycket svårt att 
avgöra (exakt) vilka åtgärder som införs (effekter) som leder (effekter) till stor framgång i 
konkurrens med andra organisationer.  
Givet dessa invändningar och den osäkerhet vi kan se i kopplingen mellan åtgärd och effekt 
finns det ändå möjligheter att på ett övergripande och sannolikhetsbaserat sätt diskutera  
åtgärder, verksamheter och deras effekter och de följande effekterna. Vi kan kanske uppnå 50-
60 % sannolikhet i vissa detaljer men 80 % sannolikhet i en mer övergripande formulering 
eller angivelse av riktning i en process. Den analys vi gör i denna rapport försöker förhålla sig 
försiktig till osäkerheten i observationer av ”data” och sambanden mellan dessa. Vi försöker 
också markera skillnaden mellan vad vi kan se i befintliga data om nuet och den stora 
osäkerhet som finns i hur vi kan bedöma kommande års utveckling.  
Alla samhällssektorer kan beskrivas som komplexa sociala, institutionella, ekonomiska, 
fysiska, miljö- och kultursystem i beroende av historisk utveckling och i samverkan med 
andra samhällssektorer (tid, rum). Det ekonomiska är inbäddat ( embedded , se Granovetter) i 
de politiska, institutionella och sociala processerna. 
Varje sektor i en ekonomi är kopplad till andra sektorer där vi kan beräkna graden av 
påverkan mellan dessa. Tillväxt i ekonomi i en sektor sprider sig till andra sektorer varifrån de 
sprider sig till nästa etc. I marknadsekonomiska (öppna för entry o exit) system sprider sig 
också idéer och innovationer på detta sätt. Måttet på spridning i ekonomi är elasticitet ( olika 
typer effekter i pris, efterfrågan etc) som svarar på hur mycket av ett flöde i sektor/bransch A 
sprider sig och skapar flöde i sektor B. 
 
Sportsektorn i samhället skapar flera typer av nytta för samhället men också olika kostnader 
och även onyttiga och ibland skadliga effekter. De olika sporterna har unika uppsättningar av 
sådana plus- och minuseffekter i sin omvärld och i samhället i stort. Hur dessa analyser går till 
skall belysas här. En förståelse av vilka egenskaper vi väljer ut och hur vi mäter dessa 
egenskaper är nödvändig för läsarens egen bedömning av vad rapporten visar. Det finns 
möjliga felslut därför att vi väljer fel faktorer eller glömmer vissa samt att vi mäter dessa 
egenskaper på felaktiga sätt.  
Metoden vi använder är beskrivningar av golfsektorn i input-output-liknande kedjor där vi 
utgår från varje utvald och identifierad nytta och försöker beskriva och värdera effekter i olika 
avseenden av denna nytta . Metoderna hämtas från verktyg som cost-benefit, cost-utility och 
effekt-effekt-analyser. 
Alla aktiviteter, evenemang etc har effekter . Genom att beskriva aktiviteterna och effekterna 
kan vi skapa sammanhängande input-output-system för vad som sker i varje enskilt fall och 
genom att sätta samman dessa aktiviteter i t ex en kommun kan vi skapa sådan input-output-
analyser för all idrott i kommunen. Genom att studera alla hushåll och individer (med 
statistiska analysmetoder) i kommunen vad gäller deras konsumtion, deltagande etc kan vi 
beskriva sport och idrott som en konsumtions (efterfrågan på varor och tjänster)- och 
aktivitetssektor (fritidsdeltagande). 
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Ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv erhåller vi genom att se vad nedlagda kostnader ger för 
effekter i nästa led i systemet. Här kan i princip tre olika ansatser göras: 
 
Cost Effect Analysis (CEA) – kostnads-effekt (alt effektivitets-) analys 
Cost Benefit Analysis (CBA)- kostnads-intäktsanalys mm 
Cost Utility Analysis (CUA- kostnads- nytto analys t ex hälsoförbättringar, fler aktiva år   

Metoder för effektmätning av komplexa system helt generellt 

Citat från en hemsida för välkänt utvärderingsföretag (bl a) Ramböll: 

Ramböll erbjuder tillförlitliga mätningar som tydligt visar resultat och effekter av en insats. 
Detta ger ett faktabaserat och kraftfullt underlag för beslut om strategier, policys och framtida 
projekt.  

Genom våra vetenskapliga metoder mäter vi vilka effekter och resultat som kan härledas till 
en viss insats men också vilka resultat och effekter som påverkats av andra faktorer. Våra 
uppdragsgivare finns på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Cost-benefit-analys (CBA), kallas även kostnad-nytta-analys, analysmetod som används för 
att väga fördelar mot kostnader i samhällsprojekt. Utredarna försöker väga in alla aspekter 
som kan räknas som vinster eller förluster skapade av projektet. Aspekterna uttrycks i 
monetära termer, t ex i kronor. Detta innebär att man sätter en prislapp på hur mycket en bra 
miljö eller en god hälsa kostar. I CBA:n tar man också hänsyn till uppskjuten konsumtion 
med hjälp av diskontering. 
Diskonteringen innebär att man beräknar nuvärdet (present value) av framtida in- eller 
utbetalningar. Om man till exempel ska betala 100 kronor om tre år och årsräntan är 5 procent 
blir beloppets diskonterade värde eller nuvärde 100/1,05^3=86,2 (100/1,16=86,2). 
 
En modell för värdering av en effekt är att vi summerar värdet i en viss punkt i ett system och 
i nuet (dvs ett tidrum) som en diskontering till nuvärde men också en ackumulation av de 
effekter som effekterna har längre bort i effektkedjan.  Det anknyter till en sk Markovkedja 
som är inom matematiken en tidsdiskret stokastisk process med Markovegenskapen, det vill 
säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om 
det förflutna. En Markovkedja som är tidskontinuerlig kallas en Markovprocess (Wikipedia). 
Ett antal generella metoder för effekt- och nyttoanalyser som förekommer i litteraturen: 
 
Effekt- effekt- studier inom alla kunskapsområden 
 
Effekt-kostnads-studier 
 
Kostnads – effekt-studier 
 
Kostnads- effekt i återstående levnadsår- QUALY i hälsoekonomi  
 
Effekt- intäkts -studier 
 
Effekt- nytto - studier  där nytta kan definieras på många sätt 
 
Kostnads- nytto-studier 
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Cost-benefit-studier 
 
Kostnads-kostnads-…studier i kedjor 
 
Intäkt-intäkt-.... studier i kedjor 
 
Intäkt-tillväxt-studier i tillväxtanalyser 
 
Investerings- kostnads- och intäktsstudier 
 
Användning av dessa metoder har utvecklats inom flera samhällssektorer som hälso- och 
sjukvård, miljöeffektanalyser, investeringar i infrastruktur, tillväxtanalyser, besöksnäringar 
och numera även i sociala analyser och i idrott och sport.  
 
 
Nationalräkenskaper , BruttoNationalProdukten ( BNP ), satellitklonton mm 
 
Omsättning i betydelsen bruttoinkomster i en sektor är all konsumtion i sektorn dvs 
efterfrågan som också motsvarar tillförsel till sektorn. Det är ett större tal än förädlingsvärdet  
eftersom sektorns ”import” av varor och tjänster ingår i det som levereras dvs ”exporteras”. I 
vissa företag eller delsektorer är omsättningen flera gånger större än förädlingsvärdet ( där 
stor materialdel ingår). Det vi försöker beskriva i en sektors BNP är det ekonomiska 
värdeskapandet  inom sektorn.   

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av 
produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter. Den kan definieras på tre sätt: 
som summan av förädlingsvärden brutto för de olika institutionella sektorerna eller de 
olika branscherna plus produktskatter minus subventioner; som summan av inhemska 
institutionella enheters slutliga användning av varor och tjänster (konsumtion, 
bruttoinvestering, export minus import); som summan av användning i kontot för den totala 
ekonomins inkomstbildning (löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import 
minus subventioner samt driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto). 
(ENS 1995 8.89.) 

En invändning mot beräkningar av själva BNP-måttet lokalt i en kommun eller en region 
finns i hur geografiska gränser skall konstrueras i ekonomins flöden. Effekter på 
skatteinkomsterna i en kommun (landsting,nation) finns i användningen av BKP/BRP/BNP 
för skatteberäkningen. På nationell nivå känner vi igen att fn ca 48 % BNP går till offentlig 
sektor i skatter och avgifter. BNP mäts i nationalräkenskaperna (hos SCB) dels som totalt 
förädlingsvärde i all (bokförd, formell) verksamhet dels som alla inkomster till alla individer 
och organisationer. På regional landstings- och kommunal nivå är mätningen mer 
komplicerad. Produktion sker t ex i en filial i en kommun men bokförs i företagets 
redovisning på annan ort, löntagare på en arbetsplats i en kommun men bor i en annan 
kommun. Konsumenten bor i en kommun men konsumerar   varor och tex sportupplevelser i 
en annan kommun. Detta gör att variationen t ex olika kommuners BKP och deras lokala 
skatteinkomster ( t ex kommunalskatt på inkomst). SCB försöker korrigera de beräkningar 
som görs av BKP för dessa mätfel men siffrorna är fortfarande osäkra. Ett exempel på mer 
korrigerad mätning till ”verklig” produktion i kommunen utgör vattenkraftstationer där nu 
Jokkmokk kommun tillgodoräknas de stora värdena (teoretiskt tillförda men inte 
skattemässigt) som skapas i dess älvar och därmed uppnår mycket hög BKP per capita. Den 
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produktion som sker i en kommuns sportevent leder till komplicerad kedjor av köp från 
underleverantörer som har löneutbetalningar och som köper från andra leveranörer etc. 
Ölkonsumtionen i sportevent leder till serveringsarbete, transporter mm lokalt men ofta till 
produktion på annan ort. Mediabevakningen sker ofta av teknik och personal som bokförs på 
andra orter (t ex i Sth vid stora event lokalt som Vasaloppet) etc.  
 
  
 
Vår ståndpunkt i denna problematik är att vi visar de genomsnittliga skattekvoterna för stat 
(20 % totalt för moms (netto), soc avg mm),landsting ( 10-12 %) och kommuner (19-22 %) på 
idrottsevenemangens i en förening, arena eller event som kommunen får (skulle kunna få) om 
alla sysselsatta och betalda i evenemangen i kommunen betalade sin inkomstskatt i den 
kommunen. Ett skäl till att vi använder detta genomsnittsantagande är att vi inte heller kan 
veta vilka inkomster kommunens invånare har av sportrelaterat arbete i andra kommuner. Vi 
visar helt enkelt den potentiella skatteinkomsten av alla sportrelaterade betalningr,inkomster 
etc i en kommun.   

Olika branscher har olika komposition i sammansättningen av delbranscher. En del 
branscher skapar huvuddelen av sitt BNP/BKP-tillskott i en tydlig geografisk area (jord o 
skogsbruk, mineraler, vatten- och vindkraft). Andra sektorer har ett omfattande inflöde till 
en viss plats(byggnad) och är en sammansättningsplats av värden som skapats på andra 
geografiska platser ( exv en modern bilfabrik). Tjänstesektorn utför sitt värdeskapande till 
stor del på en viss plats och med stor andel personalkostnader, vilket leder till stora 
inkomster hos dessa personer i den kommun eller region där de bor. 

Ökad efterfrågan från konsumenter ( som i vissa sektorer pendlar lång väg till platsen som i 
skidorter t ex) leder med hög elasticitet till efterfrågan på personal och varor på den 
platsen.Det gäller både efterfråge- och priselasticitet. Flera sporter och andra upplevelser 
uppvisar tydliga sådana samband. Attraktiva upplevelser och platser ( se teorier om 
attraktorer) som skapas av mycket välkända personer eller lag(grupper) i kultur och sport 
ger ofta mycket hög efterfrågan (varierar snabbt) och till låg priselasticitet dvs högt pris 
minskar inte efterfrågan i stor uträckning. Påverkan på andra sektorer (kommunens/ortens 
all verksamhet) kan vara snabb och ge stora värden i lokal efterfrågan dvs BKP. Mycket 
upplevelsetäta städer med följande starka attraktion tenderar att skapa inflyttning av 
värdesökande personer (söker hög utbildning och hög inkomst) eller besök av dessa 
kategorier. Det gäller också företag som etablerar sig eller växer av samma skäl i dessa 
städer. Därmed uppstår mycket höga förädlingsvärden i BKP dvs hög produktivitet per 
capita och hög BKP och skattekraft i staden ( London, New York, Paris,Boston, Hamburg, 
Stockholm etc). Och tvärtom i orter med låg attraktion på högproduktiva personer och 
företag (utbildade och specialiserade), liten volym inom högt värdeskapande verksamheter 
och i stället lågt produktiva arbetsplatser och yrken. Där blir BKP lågt per capita och totalt 
för hela kommunen liksom som en effekt av detta skattekraft och det uppstår låg 
ekonomiskt tillväxt även framgent ( i Sverigeflera kommuner och orter i Bergslagen men 
även kommuner som Sorsele och i Skåne kommuner som Perstorp, Bromölla och 
förvånansvärt nog Malmö som är attraktivt för många unga men där inte motsvarande 
ekonomiskt tillväxt i BKP inte följer automatiskt).   

Satellitkontot för turism (Tourism Satellite Account, TSA) är ett statistiksystem där resandets 
ekonomiska betydelse och verkningar beskrivs mångsidigt och täckande. Systemet har 
utvecklats i samband med ett omfattande internationellt samarbete och som ett resultat av det 
antog FN, WTO (World Tourism Organization), OECD och EU år 2000 en rekommendation 
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om satellitkonton för turism. Om satellitkontot för turism används också namnet redovisning 
av resandet. 
Turism och resande ger upphov till betydelsefulla ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
aktiviteter och effekter i stora delar av näringslivet. 
De direkta effekterna som turism och resande skapar mäts i ett turistsatellitkonto (TSA). Här 
samlas den del av konsumtionen i olika branscher som kommer från turism och resande. 
Redovisningen av data sker på nationell nivå och på årsbasis. 
Sverige har anslutit sig till den av Förenta Nationerna internationellt vedertagna definitionen 
av turism.  
Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism 
människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip 
alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive 
affärsresandet.  
Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är 
turism. 
Sedan 2000 mäts turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige ofta 
genom så kallade satellitkontoberäkningar, där den del av konsumtionen som härrör från 
turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas.  
Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av 
svenska varor och tjänster. Metoden för satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite Account 
(TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World 
Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer.  
I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på 
Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna 
varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. 

Andra sektorer i samhällsekonomin har samband med konsumtion och investeringar i en 
viss sektor. Det finns således effekter i all konsumentdetaljhandeln av att konsumenter får 
inkomster som avspeglar konsumtionsbeteendet ( boende, beklädnad, livsmedel, fritid, 
husgeråd etc). Dessa effekter i handelsflöden mäts t ex av HUI.  

Mediakonsumtion är en växande andel av hushållens utlägg. Dessa effekter avspeglar 
preferenser i intresseområden som i sin tur är effekter av andra sociala, ekonomiska och 
kulturella effekter hos befolkningen. 

Investeringar i byggnader, anläggningar sker i princip men inte alltid som effekter av 
preferenser politiskt eller i konsumtionen hos medborgare eller organisationer. Dessa mäts 
inom SCB-investeringsstatistik och i nationalräkenskaperna. Ibland även i särskilda 
mättningar av Boverket, branschorganisationer i byggsektorn etc. 

Vi kommer att samarbeta med de statistikproducerande myndigheterna i varje enskilt 
beräkningsfall och för de perioder och den geografiska region som är intressant.  Dessa 
myndigheter är: 

SCB  

Demografi med in- och utflyttade 

produktion av varor och tjänster,  
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handel ,  

konsumtion av motsvarande 

BNP, BRP,BKP, 

 

Skatteverket 

Skatteintäkter från distrikt,region etc 

Kommun 

Landsting 

Staten 

 

PRV, Länsstyrelser 

Befintliga företag i alla juridiska former , antal,omsättning, anställda 

Antal startade företag 

Antal nedlagda företag 

D.o för övriga organisationer 

 

Arbetsförmedlingen  

Sysselsättning 

Arbetslöshet 

 

Visita, HUI 

Detaljhandel på varugruppnivå,intäkter 

Hotell mm antal boende, intäkter 

Restauranger, kaféer konsumtion tkr 

 

Resebranschen 

Tågresor antal, intäkter 
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Flygresor antal ,intäkter 

Trafikverket , bilkörning, antal, mil, pendling 

 

Etc kolla anbud som lämnades 

Datainsamling sker enligt följande 
Produktion och konsumtion,BNP, BruttoKommunProdukt (BKP), TTO, skattekraft etc 

- BRP i regionen ( Dalarna,Västmanland)  2013, 2014,2015 ,2016  (SCB) 

- BKP i kommunerna i regionerna  samma år (SCB) 

- Detaljhandelns försäljning samma år (HUI) 

- Hotell, camping mm försäljning d:o (branschdata) 

- Restauranger,cafeer,barer d:o (branschdata) 

- Intäkter för järnväg,flyg,bussbolag,taxi d:o ( data från resp företag) 

- Regionala data för konsumtion i olika varugrupper (HUI) 

Alla dessa mätningar ställda mot genomsnittsvärden i regionen och riksvärden   
Skapad sysselsättning på olika nivåer o cirklar runt om från deltidsjobb till livslång karriär 

- Total sysselsättning i regionen och kommunerna samma år ( AF, 
SCB,Länsstyrelsen) 

- Sysselsättning i berörda branscher handel, restaurang etc samma år (AF,SCB 

- Arbetslöshet totalt och i dessa branscher,i regionen,i kommunerna (AF)  

Klusterbyggande effekter, tillväxt av sidonäringar, kunskapsutveckling 
- Antalet nystartade företag i regionen och kommunerna ( Bolagsverket) 

- Alla företagen i regionen, omsättning vardera året ( branschorganisationer, Region 
Dalarna) 

- Intervjuer med näringslivsenheter i regionen,kommunerna 

Demografiska effekter, deltagande hos olika åldersgrupper 
- Publik på arenorna,antal,intäkter, jämfört med 2014, 2016 ( arrangören) 

- Befolkning i kommuner och regionen 2013,2014,2015,2016 ,in-och utflyttning ( 
SCB) 

Social inkludering, integration och aktivering från utanförskap i olika former 
- Kommunernas kostnader i bistånd av olika slag ( Dalarnas Kommunförbund,resp 

kommun etc) 

Social och moralisk fostran av barn o ungdom, känsla av sammanhang mm 
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- Brottstatistik i regionen 2014-2016 

- Enkäter från Sponsor I. 

De samlade folkhälsoekonomiska effekterna  
- Analys av de data som follhälsoeneheten i regionen samlar in 

Platsens, ortens, stadens, regionens livsmiljö, attraktivitet (upplevd sportstad - region etc), 
varumärke, således styrka (kunskap,intresse) 

- Enkäter som visar kännedom på olika nivåer (om VM,om Falun,om regionen etc)  
från Sponsor I till stratifierade urval från olika målgrupper ( besökare,mediapublik 
i landet,andra länder etc, boende i regionen som inte besökt arenorna..) 

 
Platsens,ortens,… laddning av varumärket och samhället med speciell kultur,stolthet, passion, 
glädje etc hos medborgare och organisationer, således innehåll 

- Enkäter mot samma typer av målgrupper som ovan som visar attityder, semantiska 
profiler av olika art 

Sportens effekter på stadsbyggnad, landskap, miljö och olika naturvärden 
- Intervjuer med berörda som regionens natur- och miljöeneher,motsvarande hos 

kommuner, stadsarkitekter,turistmyndigheter etc 

Besöksnäringens tillväxt lokalt, regionalt, nationellt 
- Besöksdata enligt ovan samt data från och intervjuer med turistmyndigheter etc i 

regionen,kommunerna och centralt för Sverige.  

Exportens främjande från orten, företagen via profilering, skapande av nätverk  
- Exportstatistik för företag i regionen från 2014 och framåt 

- Intervjuer med berörda större företag (Skistar/Säen,Idre, ICA-regionen, 
bussbolagen, flygbolagen (Arlanda,Borlänge.Falun, Västerås, Bromma) 

- Handelskamrar i Sverige och i Norge,Tyskland,Oslo  

- Företagarna, andra företagsorganisationer, Exportrådet i Sth,  

 

Effekter av alla typer av idrott, event, besökta platser etc  
 
Produktion och konsumtion, BNP, BruttoKommunProdukt (BKP), TTO,TEM, 
skattekraft etc 
Skapad sysselsättning på olika nivåer o cirklar runt om från deltidsjobb till livslång 
karriär 
Klusterbyggande effekter, tillväxt av sidonäringar, kunskapsutveckling 

    Demografiska effekter, deltagande hos olika åldersgrupper 
Social inkludering, integration och aktivering från utanförskap i olika former 
Social och moralisk fostran av barn o ungdom, känsla av sammanhang 
De samlade folkhälsoekonomiska effekterna  
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Platsens, ortens, stadens, regionens livsmiljö, attraktivitet (upplevd sportstad - region 
etc), varumärke, således kännedom dvs styrka 
Platsens,ortens,… laddning av varumärket och samhället med speciell kultur,stolthet, 
passion, glädje etc hos medborgare och organisationer, således 
innehåll,associationsvärden 
Sportens effekter på stadsbyggnad, landskap, miljö och olika naturvärden 
Besöksnäringens tillväxt lokalt, regionalt, nationellt 
Exportens främjande från orten, företagen via profilering, skapande av nätverk  

 

Pågående arbete….. 

 

6. Sportsektorns delbranscher inom vilka effekter utvecklas och 
förmedlas till andra sektorer 

Sammantaget tecknar vi nu en bild av the sport-industry som en dynamisk bransch såväl i 
Sverige som globalt och som består av olika samhälleliga fenomen men med en allt mer tydlig 
samhällsekonomisk tyngd som ett framträdande drag. Dess BNP-storlek är om vi beräknar 
den enligt de metoder som Europarådet använder 70 mdr kr. i Sverige (2 % av BNP) och för 
den globala BNP inom sport-industry enligt IEC`s beräkningar 5-6000 mdr kr. varav 1700 
mdr i USA, 600 mdr i Japan, 450 mdr i Tyskland och totalt i dagens EU ca 1900 mdr. 
I Sverige arbetar definierat på detta sätt drygt 100 000 årsarbetare i sportbranschen. 
Det breda perspektivet på idrott och sport i Sverige är således att den inte bara är en frivillig 
folkrörelse med 20 000 föreningar och stödjande förbund eller en offentlig uppgift med 
statsbidrag via RF och med 290 kommuner som driver en mängd fritids- och 
idrottsanläggningar. Den är också en sektor med privat konsumtion, investeringar från andra 
aktörer än kommunerna, med export och import (även export av tjänster i form av 
internationella idrottsstjärnor där Sverige är mycket aktivt) och med flera tusen privata företag 
som helt eller till stor del säljer tjänster, anläggningar och produkter till idrott och övrig sport. 
Tillväxten varje år är enligt IEC`s bedömning större än BNP-tillväxten. Vid dagens BNP- 
tillväxt på i genomsnitt 2-3 % per år tolkar vi tillväxten i sportsektorn till 4-5 % d.v.s. den 
ökar sin andel av BNP år för år. Antalet företag, firmor, enskilda näringsidkare (med F-
skattesedel) i Sverige som arbetar i sportbranschen kan bedömas till mer än sin andel 2 % av 
BNP. Vi anger här antalet till ca 18 000 eller fler med dominans av 
småföretag/försörjningsföretag som drivs av elitidrottare, tränare, funktionärer etc. Här finns 
också en del av sportbranschens problematik med ojämna, osäkra inkomster och oklara 
skatteregler- ett problem som inte diskuteras i denna PM men som kräver bättre lösningar än 
de vi ser idag. 
Produktionen av fysiska sportprodukter i Sverige var fram till 1970-talet bred i flera branscher 
(metall, plast, trä), riktades mot de flesta sporter och var regionalt utspridd. 
Konsumentvaruindustrin kom emellertid att till stor del slås ut i Sverige under industrins 
omvandling och koncentration till bl.a. producentvaruindustrin och personbilar. Det berodde 
ofta på att sportföretagen var små med internationella mått (det fanns t ex flera svenska 
tillverkare av skridskor, skidor, bollar etc) och dålig svensk kompetens i 
konsumentvarumarknadsföring, särskilt internationell sådan. I andra avancerade 
industriländer skedde inte en lika stark utslagning utan vi kan fortfarande se ett stort antal 
innovativa sportproduktföretag i USA, England, Tyskland och Japan. Produkternas fysiska 
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produktion sker oftast i Kina, Indien etc men ägande av varumärken, utveckling, design, 
marknadsföring mm finns i de ledande industriländerna och särskilt USA. Tjänsteföretag som 
arbetar som agenter, jurister, affärskonsulter, med sponsring, reklam och framför allt 
mediaföretag med många anställda i sportbevakning etc har vuxit fram men även här 
domineras världsmarknaden av stora internationella företag. Denna obalans d.v.s. att Sverige 
ännu inte har utvecklat särskilt många företag med globala varumärken, byggföretag som 
internationellt bygger arenor, utför internationella konsulttjänster, utövar sjukvård och rehab 
inom sport, sänder sport i TV internationellt etc bedömer vi kommer att förändras i takt med 
ökat nyföretagande och genom att denna attraktiva bransch drar till sig innovatörer, 
entreprenörer och riskkapital. Vi tror också att en sådan kommande utveckling kommer att 
stimuleras. 
I Sverige arbetar definierat på detta sätt drygt 100 000 årsarbetare i sportbranschen. 
Det breda perspektivet på idrott och sport i Sverige är således att den inte bara är en frivillig 
folkrörelse med 20 000 föreningar och stödjande förbund eller en offentlig uppgift med 
statsbidrag via RF och med 290 kommuner som driver en mängd fritids- och 
idrottsanläggningar. Den är också en sektor med privat konsumtion, investeringar från andra 
aktörer än kommunerna, med export och import (även export av tjänster i form av 
internationella idrottsstjärnor där Sverige är mycket aktivt) och med flera tusen privata företag 
som helt eller till stor del säljer tjänster, anläggningar och produkter till idrott och övrig sport. 
Tillväxten varje år är enligt IEC`s bedömning större än BNP-tillväxten. Vid dagens BNP- 
tillväxt på i genomsnitt 2-3 % per år tolkar vi tillväxten i sportsektorn till 4-5 % d.v.s. den 
ökar sin andel av BNP år för år. Antalet företag, firmor, enskilda näringsidkare (med F-
skattesedel) i Sverige som arbetar i sportbranschen kan bedömas till mer än sin andel 2 % av 
BNP. Vi anger här antalet till ca 18 000 eller fler med dominans av 
småföretag/försörjningsföretag som drivs av elitidrottare, tränare, funktionärer etc. Här finns 
också en del av sportbranschens problematik med ojämna, osäkra inkomster och oklara 
skatteregler- ett problem som inte diskuteras i denna PM men som kräver bättre lösningar än 
de vi ser idag. 
Produktionen av fysiska sportprodukter i Sverige var fram till 1970-talet bred i flera branscher 
(metall, plast, trä), riktades mot de flesta sporter och var regionalt utspridd. 
Konsumentvaruindustrin kom emellertid att till stor del slås ut i Sverige under industrins 
omvandling och koncentration till bl.a. producentvaruindustrin och personbilar. Det berodde 
ofta på att sportföretagen var små med internationella mått (det fanns t ex flera svenska 
tillverkare av skridskor, skidor, bollar etc) och dålig svensk kompetens i 
konsumentvarumarknadsföring, särskilt internationell sådan.  I andra avancerade 
industriländer skedde inte en lika stark utslagning utan vi kan fortfarande se ett stort antal 
innovativa sportproduktföretag i USA, England, Tyskland och Japan. Produkternas fysiska 
produktion sker oftast i Kina, Indien etc men ägande av varumärken, utveckling, design, 
marknadsföring mm finns i de ledande industriländerna och särskilt USA. Tjänsteföretag som 
arbetar som agenter, jurister, affärskonsulter, med sponsring, reklam och framför allt 
mediaföretag med många anställda i sportbevakning etc har vuxit fram men även här 
domineras världsmarknaden av stora internationella företag. Denna obalans d.v.s. att Sverige 
ännu inte har utvecklat särskilt många företag med globala varumärken, byggföretag som 
internationellt bygger arenor, utför internationella konsulttjänster, utövar sjukvård och rehab 
inom sport, sänder sport i TV internationellt etc bedömer vi kommer att förändras i takt med 
ökat nyföretagande och genom att denna attraktiva bransch förhoppningsvis drar till sig 
innovatörer, entreprenörer och riskkapital. Vi tror också att en sådan kommande utveckling 
kan stimuleras och därmed påskyndas. 
Sportsektorn är sammansatt av flera olika delsektorer vilket illustrerar hur vi definierar 
sektorn. För att beräkna ekonomiska flöden i varje sport bör vi så långt det är möjligt beakta 
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just den sportens andel av dessa olika sportrelaterade sektorer. Varje sport (golf, fotboll, 
ishockey etc) har sin andel av respektive sportsektor (exempelvis andel av sportens 
byggnader, andel av sportmedia, andel av mat o dryck som konsumeras av publik och aktiva 
etc): 
Idrottsföreningarna, 
Metoder för ledning, management mm, 
Utrustningar, redskap (hästsport, båtsport, motorsport etc), 
Anläggningar, inredning, teknik i anläggningar ägda av kommuner eller andra aktörer, 
Media, IKT-system, TV-teknik, Marknadsföring, 
Kläder, skor, andra sportartiklar, 
Mat och drycker för träning, vila och tävlingstillfällen, 
Fysiologi, medicin, rehab etc. med inriktning på olika sporter. Oklara gränser till 
hälsosektorn, 
Sportturism, natursporter, boende, träningscamps, 
Transporter, fordon, släp etc. för olika sporter, 
Spel på arenor, i butiker, via Internet etc, 
Försäkringar, säkerhets- och trygghetsteknik mm i sporter, 
Energiförsörjning, speciell produktion/distribution inom olika sporter (förnyelsebar energi), 
Finansiering, bankservice, betalsystem mm inom sportbranscher (golf, alpint, segling etc), 
Grossister, detaljister, e-handel inom sporter, 
Tränare, coacher, ledare i alla sporter, deras utbildning, fortbildning, tjänster. Agenter, 
rådgivare, finansiell - och karriärplanering för unga tävlande och elit. 
 
Vi beräknar i denna rapport inledningsvis de ekonomiska effekterna och därmed också jobb- 
och skatteeffekterna av sportsektorn. Under senare år har det i allt fler länder etablerats 
metoder för en hyggligt säker analys av sportsektorns ekonomi i nationalekonomiska termer 
(makroekonomiska). Redan på 90-talet arbetade Europarådet dock med fråga under Sports 
Council i Strasbourg. Där bildades en kommitté ”The Committee on the Economic 
Significance of Sports” redan 1990. Björn Anders Larsson var Sveriges representant i denna 
grupp och under tre år arbetades där med definitioner och slutsatser om sportens ekonomi. 
Man kunde på ett hyggligt sätt fastställa gränssnitten mellan sport och kringliggande näringar 
(via bl.a. grovt bedömda satellitkonton i nationalräkenskaperna) och vad som skulle 
inkluderas i sportsektorn (sportnäringen, sportbranschen). Vi tydliggjorde också 
motionssektorn och friluftslivets olika delar. Vi kunde konstatera att sportredskap, skor, 
anläggningar med service och deras specifika och allt större resurser (alpinsport, båtsporter, 
hästsport, motorsport t ex), resor, boende, massmedia inom sport etc skapar många produkter 
och tjänster vilket ger kostnader för sport men också många jobb inom denna samhällssektor. 
Senaste åren har Westerbeek (NL/AUS) framträtt som internationellt ledande ekonom i detta 
arbete. IEC har haft kontakt med den kontinuerliga metodutvecklingen under två årtionden 
och kan numera jämföra med och lära av motsvarande ekonomiska beräkningar för den 
näraliggande branschen besöksnäringen. Där finns nu rutiner inom nationalräkenskaperna 
med s.k. satellitkonton (näraliggande olika delbranscher som restaurang, olika transportslag, 
hotell etc). Senare års litteratur i marknadsföring har nu vidgat analyserna av sport till att 
omfatta ett femtontal delsektorer och i USA beräknas då sportsektorns Gross Domestic Sports 
Product (GDSP) till 3000 mdr kr (enligt David K. Stotlar i Developing Successful Sport 
Marketing Plans, 2009 som refererar till en mätning av Plunkert Research, 2007). Detta 
motsvarar exakt Sveriges BNP och 3 % av USAs BNP. I en annan beräkning inom EU anges 
sporten med olika delbranscher omfatta 4 % av EUs ekonomi (www.eu.com). I analyserna 
nedan arbetar vi med 2 % -definitionen av vad som ingår i sportsektorns ekonomi och därmed 
dess lönebetalda verksamhet. 
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Det är intressant med sportsystemets gränser. Hur skall vi räkna? 
Se här ett utdrag ur min recension av sportlitteratur från USA och där världens sportsektor 
synliggörs. Matthew T. Brown, Daniel A. Rascher, Mark S. Nagel, Chad D. McEvoy, 
Financial Management in the Sport Industry (2010): 
In Chapter 1 the authors discuss the overall economics of the sport industry and different definitions of where the 
boundaries should be drawn to other industries. This discussion ends up to a calculation of the size of the 
industry. Direct activity in sports entertainment and recreation, sport products and sport support organizations 
counts to 150 billion dollar by 1997 (Meek) and with secondary activity included 260 billion. These values 
correspond today 14 years later to the volume 280 respective 450 billion if we calculate with a growth of 4 % per 
year in the sport industry.   Other estimates give us lower values. My organization IEC calculates  the US sport 
industry 2010 to 2-3 % (depending on definitions) of the US  GNP which means 300 or 450 billion.      
Compare this with the calculations in  David  K. Stotlar , Sport Marketing Plans , 2009,where the first chapter 
describes the sport industry and confirm several other measurements the last three years on the size and structure 
of the sport industry in USA. The sport industry produces and consumes according to Stotlar a partial GNP 
(Gross National Product) of  $410 billion ( 2007)  This compared to Sweden which is  roughly 1/33 of the US 
economy and population  gives us the estimate we already have on 60-65 billion SwCrs GNP in Swedens  
sportindustry and the same proportional size in other Nordic countries. Stotlar concludes that “ sport  ranking it 
among America`s largest industries”.  Sport industry calculated in this way creates 2 % of the US and the Nordic 
economies measured by GNP. 
 
De olika näringar som ingår i sportsektorn kan beskrivas på följande sätt: 
  Sportturism (turismen är 10 % av världens totala BNP och sport d:o ca 50 %)  
  Sportutrustningar 
  Sportbeklädnad 
  Amatörsportandets alla föreningar och resurser 
  Professionell sport alla föreningar, företag och resurser 
  Rekreation, friluftsliv 
  Sport i skolor 
  Sportadministration i kommuner, städer och nationer 
  Sporters marknadsföring & media 
  Sporttjänster för sponsorer, agenter etc 
  Sporternas förbund och institutioner i övrigt 

  
Från Fundamentals of Sport Marketing, (Pitts, Stotlar 2007) anpassat till Sverige av BA 
Larsson 
Ett annat sätt att strukturera sporten och visa interaktionen är uppdelningen av sporten i fyra 
fält. Dessa fält är institutionella system (offentlig, marknads, idéburen och hushållsektor) med 
de egenskaper dessa fält uppvisar i lagar, traditioner, organisationsformer mm. De kan också 
beräknas som andelar av all tid som medborgarna ägnar sig åt. De fyra fälten är olika för varje 
sport såtillvida att en del sporter skapas resursmässigt helt av hushållen, andra i kombination 
av marknadssektorns företag och hushållen eller av kommunerna i offentlig sektor. Vanligast 
är kombinationer av resurser (medborgares tid, pengar etc) ur de fyra fälten. Golfen har liten 
resursgemenskap med offentlig sektor och skapas av de tre övriga till mycket stor del (kanske 
96-98 %). Syftet med illustrationen (på nästa sida) är att visa hur respektive fält interagerar 
med de övriga fälten.  
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Kommunikationsfält –sportens sektorer
Förnyelseprocesser kan ses i nya idéer , begrepp , språk,

metoder, produkter, entreprenader, projekt etc.

Den statliga, 
kommunala och 

nationella arenan

Sportens nationella och internationella 
produkt, tjänste och 
arbetsmarknaderna 

Förnyelseprocessen

Förnyelseprocessen Förnyelseprocessen

Förnyelsprocessen

Sportens organisationer samfund 
och nätverk , RF, IOK etc

Individens och familjens lokala 
motion. Lek etc i ”privat” sfär.

 

Sociala och hälsoeffekter 

Genom fler klubbmedlemmar och ökande publik och i en hel kommun knyts dessas 
engagemang och tidinsatser men därtill i allt vidare och mer öppna cirklar olika grader av 
deltagande, biljettköp, intresse, kunskaper och andra beteenden hos olika målgrupper som ger 
klubben allt mer resurser. 
Motsvarande processer ger social koppling hos dessa grupper som leder till andra effekter 
som :socialisation, meningsskapande, folkhälsa,  minskat utanförskap  etc. I svaga sociala 
grupper med utanförskap, arbetslöshet etc kan denna volym av klubbskapade nätverk ge 
mindre samhällsproblem dvs kostnader som hade varit större minskar med x kr per individ 
och i gruppen och under året.   
En stark klubb och flera andra nätverk i denna dimension kan ha mycket stora värden här. 
Och tvärtom. Med större socialt kapital dvs större volym av relationer ; män, kvinnor i alla 
åldrar ökar läktarpubliken också från nivåer under  till  i snitt och därmed alla andra värden 
och monetärt. 
En viktig avvägning av socialt kapital är balansen mellan negativt kapital ( riktat mot skapade 
främlingar i omvärlden) och positivt kapital ( som från egna nätverk omfattar staden, 
samhället omkring och samverkar med dessa utifrån egen självtillit och stolthet) 

Cost-effectiveness analysis (CEA) is a form of economic analysis that compares the relative 
costs and outcomes (effects) of two or more courses of action. Cost-effectiveness analysis is 
distinct from cost-benefit analysis, which assigns a monetary value to the measure of effect.[1] 
Cost-effectiveness analysis is often used in the field of health services, where it may be 
inappropriate to monetize health effect. Typically the CEA is expressed in terms of a ratio 
where the denominator is a gain in health from a measure (years of life, premature births 
averted, sight-years gained) and the numerator is the cost associated with the health gain.[2] 
The most commonly used outcome measure is quality-adjusted life years (QALY).[1] Cost-
utility analysis is similar to cost-effectiveness analysis. Cost-effectiveness analyses are often 
visualized on a cost-effectiveness plane consisting of four-quadrants. Outcomes plotted in 
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Quadrant I are more effective and more expensive, those in Quadrant II are more effective 
and less expensive, those in Quadrant III are less effective and less expensive, and those in 
Quadrant IV are less effective and more expensive.  

CUA in health economics 

In health economics the purpose of CUA is to estimate the ratio between the cost of a health-
related intervention and the benefit it produces in terms of the number of years lived in full 
health by the beneficiaries. Hence it can be considered a special case of cost-effectiveness 
analysis, and the two terms are often used interchangeably. 

Cost is measured in monetary units. Benefit needs to be expressed in a way that allows health 
states that are considered less preferable to full health to be given quantitative values. 
However, unlike cost–benefit analysis, the benefits do not have to be expressed in monetary 
terms. In HTAs it is usually expressed in quality-adjusted life years (QALYs). 

Hälsoekonomisk utvärdering, (exemplet SARA-projektet Enköping) 
 
Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att ge besked om hur stor effekt man kan förvänta 
sig av en viss insats och till vilken kostnad. Med kunskap om olika insatsers 
kostnadseffektivitet ges beslutsfattare ett underlag för hur de ändliga resurserna bör fördelas 
så att största möjliga måluppfyllelsegrad nås. 
Hälsoekonomiska utvärderingar analyserar beslutsproblem rörande vilken av två (eller fler) 
alternativa insatser som är mest kostnadseffektiv. Det görs genom att jämföra insatsers 
kostnader och konsekvenser, i termer av effekter på hälsa och livskvalitet. Oftast jämförs en 
ny insats med ”ingen insats”, d.v.s. sedvanlig förfarande. Resultatet presenteras i regel som en 
kvot där de inkrementella (dvs. ökande) kostnaderna divideras med den inkrementella 
effekten, se box 1.  
 
 Inkrementell kostnadseffektkvot av insats A (”ny insats”) och B (”ingen insats”) 
 
 
 
 
 
I Sverige är det vanligt att hälsoekonomiska utvärderingar genomförs som 
kostnadsnyttoanalyser med kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs, som effektmått. I QALYs 
sammanvävs livslängd och livskvalitet i ett och samma mått. Beräkningen av QALYs sker 
genom att varje levnadsår multipliceras med en nyttovikt mellan 0 (motsvarande död) och 1 
(motsvarande full hälsa) som överensstämmer med den hälsorelaterade livskvaliteten för det 
hälsotillstånd som man ämnar mäta.  En stor fördel med denna typ av mått är att det kan 
användas oavsett typ av insats. Utfallet eller vinsten av olika insatser kan anges i QALYs och 
jämföras med respektive kostnader – kostnad per QALY. På detta sätt kan olika insatser 
rangordnas, där den mest kostnadseffektiva har den lägsta kostnaden per QALY.  
 
Socialstyrelsen har angivit vissa riktmärken på vad som kan anses kostnadseffektivt, se box 2, 
men det finns sannolikt inget fast gränsvärde i Sverige. En viss insats kan dock ges hög 
prioritet trots att kostnaden för ett vunnet QALY bedömts som högt om insatsen behandlar 
eller förebygger ett allvarligt tillstånd. Å andra sidan kan en sådan prioritering leda till att 

        Inkrementell kostnadseffektkvot =  (Kostnad A – Kostnad B) 
                                                                   (Effekt A- Effekt B) 
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resurser satsas på verkningslösa interventioner riktade till människor med stora behov framför 
effektiva behandlingar riktade till människor med mindre behov. 
 
Övriga värden och effektsamband i samhällspåverkan 
 
En verksamhet som en viss sport eller alla sporter i en kommun har fler effekter än de ovan 
diskuterade: 
 
Miljöpåverkan  
Skönhet, arkitektur i kommunen, orten  
Attraktion för orten för medborgare,företag  
Genus, gender –effekter  
Effekter på demokrati, olika typer av demokratiska friheter, jämställdhet och jämlikhet 
 
Metoder för mätning är i princip som de som diskuterats ovan. Speciella varianter av mätning 
av skuggeffekter och alternativa kostnader och intäkter och de mjuka värden som blir effekter 
av dessa faktorer finns utvecklade. 
 

Reflektioner efter seminarier med Hans Westerbeek 4-5 juni 2007 på MHS 
 
HW visar övertygande den internationella sportindustrins snabba globalisering och tillväxt 
och förutspår en stark tillväxt kommande årtionden särskilt i de ekonomier som nu växer 
snabbt.  
När det gäller elitens utveckling är enl HW sambandet mycket starkt mellan staters direkta 
stöd till elitsatsning och antalet medaljer i OS. Australien har med 20 milj inv ca 60 medaljer i 
sommar-OS vilket är världens högsta ”eliteffektivitet” 
 
HW pekar på massmedia och särskilt de globala stora TV –bolagen som drivkrafter i sportens 
utveckling. 
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Källor, referenser,bilagor 
 
Källor för denna rapport har varit skrivna rapporter och nätinformation  från olika 
förvaltningar i Varberg samt intervjuer med nyckelpersoner. 
 
Utredningar   

Föreningsfostran och tävlingsfostran – en utvärdering av statens stöd till idrotten, SOU 2008: 
59. 

IdrottsEkonomiskt Centrum, se www.ieclund.se 

och Björn Anders Larssons studier med relevans till denna rapport: 

Rapporterade studier av kommuner som driver utveckling av idrott, sport mm som 
tillväxtsektor: 

Landskrona 

Lund 

Båstad 

Hylte 

Tingsryd 

Oskarshamn 

Katrineholm 

Gnesta 

Vallentuna 

Hofors 

Umeå 

Arvidsjaur 

Sorsele 

Jokkmokk 

Överkalix 

Studier av regioner som helhet inkl alla kommuner: 
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Skåne 

Halland 

Sörmland 

Uppland 

Gästrikland 

Västerbotten 

Studier av specialidrottsförbund och dess sporter: 

Handboll 

Ridsporter 

Triathlon och andra uthållighetssporter 

Funktionella studier i sporter: 

Behovet av sportmarknadsförare 

Nationalekonomiska analyser av sport industry globalt 

Utredning om alkoholkonsumtionens intäkter till sporter globalt och i Sverige 

Om kvinnors andel av reklam- och sponsorpengar, löner till elitaktiva i alla sporter 
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