– en beräkningsmodell som möjliggör ekonomiska beräkningar av nytta,
sårbarhet, utvecklingsmöjligheter för verksamheter och samhälle

SEK – Samhällsekonomisk kalkyl
SEK är en beräkningsmodell som med hög precision kan värdera verksamheters samhällspåverkande effekter. Här besvaras exempelvis frågor
om samhällsnyttan i form av sysselsättning, utveckling av produkter,
etablering av företag – Ja, allt som påverkar tillväxt.

Exempel på frågor som kan besvaras
genom att göra en SEK:
≠
		
		
≠
		
≠
		
≠
		
≠
		
≠
		

Hur stort är vår verksamhets bidrag till den lokala,
regionala och nationella samhällsnyttan?
Kanske något att redovisa i årsredovisningen!
Hur stor är vår grupps / koncerns gemensamma bidrag
till samhällets utveckling?
Vilket utrymme finns det för samhällsstödda investeringar
i verksamheten?
Vilken är samhällets kostnader vid en
nedläggning/nedskärning?
Hur påverkar en tillväxtinvestering samhällsekonomin
– vad och hur mycket påverkas?
Hur viktig är en (eller flera) verksamhets värde för
den kommunala/regionala ekonomin?

Svaren och siffrorna kan sedan ligga till grund för
slutsatser och ageranden.

Beräkningar kan tex. göras av:
≠
≠
		
≠

årliga samhällsnyttan
beräkningar av samhällskostnader vid nedskärning
eller nedläggning
bidraget som en nyetablering medfört över en tidsperiod

Verkligheten och modellen
IUC Sverige AB har tillsammans med expertis inom området
tagit fram den samhällsekonomiska kalkylmodellen. Utvecklingen har skett parallellt med praktiska tester och den har
baserats på verklighetens data.
SEK har en komplex beräkningsmodell i botten som bygger
på data i verksamheterna. Den tar hänsyn till faktorer som
bransch, multiplikatorer (se illustration), skatter, lönekostnader, konsumtion, arbetslöshet, moms mm.*
Från modellen kan sedan årsvärden, ackumulerade värden
över en tidsperiod eller framtida beräknade värden tas fram
– allt beroende på frågeställningen.

Exemplet nedan visar hur ett industrijobb
leder till ytterligare 1,7 jobb.
Sysselsättningseffekt
Anställning heltid Underleverantörer

0,5

1

Multiplikatoreffekt

* Alla beräkningarna och rapporter utförs av IUC Sveriges AB’s godkända projektledare.

1,5

Service, underhåll

2

2,5

Indirekta tjänster

Nyttan med SEK
Med en SEK kan du få:
≠ få vetskap – dvs. få faktiska uppgifter om hur en enskild
verksamhet eller en grupp av verksamheter bidrar till samhällsnyttan i ekonomiska termer.
≠ få en värdering – av en investerings nytta/lönsamhet för
samhället vid en etablering eller i en verksamhet som
vuxit under några år. Detta är särskilt intressant om det
skett med kompletterande samhällsmedel som bidrag eller
stöd.

≠ se konsekvenser – om en verksamhet helt eller delvis
läggs ner eller flyttas
≠ värdera – hur stor tänkbar investering samhället skulle
kunna göra i relation till kostnader för nedskärning och/
eller avveckling.
≠ göra prognoser – om framtida tillväxtvärden i relation till
investeringar idag.
≠ få kunskap – om sårbarheten av en verksamhet i en kommun eller region

Exempel på genomförd SEK
Samhällsekonomiska effekter/vinster
Skatter Kommuner
Skatter Landsting
Staten, varav:
Arbetsgivareavgifter
Arbetslöshetsersättning
Företagsskatter. Nettomoms och bolagsskatt
Moms
		
Summa
Investeringsbidrag år 1
Summa efter avräknad offentliga insatser

Totalt sedan start
102 223 195
48 300 445
1 046 564 200
202 454 992
402 667 231
396 561 451
44 880 526

Exempel visar summerat resultat av genomförd SEK vid ett
medelstort företag över en tidsperiod, respektive senaste
årets nyttoeffekter.
A Siffrorna ger kunskap om kommunens och landstingets /
regionens årliga intäkter i form av skatter från inkomster.
Det visar också på sårbarheten vid flyttning eller avveckling.

1 197 087 840
2 000 000
1 195 087 840

Effekt sista året
10 550 334
5 438 449
111 045 325
20 662 882
40 029 611
46 151 002
4 201 830

A

127 034 108
127 034 108

B

C
B Den totala ekonomiska årliga samhällsnyttan (ekonomiska
värdet) av verksamheten. Den innehåller även underleverantörer, konsumtion, moms mm.
C Anger hur stor en verksamhets samhällsekonomiska nytta
har varit sedan verksamheten etablerades.

Sagt om nyttan med SEK
”Mycket intressant att se hur ett entreprenörsföretag med
en egen innovation faktiskt kan ge ett mervärde till samhället efter några få års utvecklingsarbete där vi framförallt
sysselsätter många underleverantörer och utvecklare”
Wigert Engström om X-Design

”Miljardbelopp till samhället är ju inte fy skam, faktiskt
mer än vi själva insett. Fantastiskt bra att få denna beräkning som underlag och för argument”
EWP Windtower Production AB,
VD Thomas Abrahamsson

IUC-processen

Metodik för kvalitativ framgång
≠
≠
≠
≠

IUC Sverige AB har drygt tio års erfarenhet av att samverka i ett gemensamt nätverk.
Vår kvalitetssäkrade, ISO 9001, arbetsmodell för företagsutveckling illustreras av IUC-Processen (bilden ovan).
Modellen är strukturerad så att flexibla verktyg enkelt kan utnyttjas av alla bolag inom IUC Sverige.
Arbetet börjar i en behovsidentifierad tillväxtanalys och avslutas med en utvärdering av insatser och resultat.

Genom IUC kan du bla.:

≠ Hitta lättanvända och kostnadseffektiva metoder för att utveckla verksamheten
och skapa en Effektiv Arbetsplats (EA)
≠ Få hjälp att genomföra produktionseffektivisering – Smart Produktion
≠ Delta i eller vara med och starta utvecklingsnätverk
≠ Få hjälp med utvecklingskunskap från universitet, institut och högskolor
≠ Få aktivt metod- och projektstöd för att genomföra avknoppningar av nya idéer
≠ Genomföra beräkningar av verksamhetens samhällsnytta i ekonomiska termer
≠ Hitta kvalificerade projekt- och processledare
≠ Få hjälp att identifiera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser
≠ Genom tillväxtanalys identifiera verksamhetens utvecklingsbehov.
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