
1

Verktyg för att 
mäta socialt värde

Erik Jannesson

erik@serus.se

073-696 70 01
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”Den ökade tryggheten är 
värd ganska mycket för mig”

”Den ökade tryggheten är 
värd motsvarande
ungefär 40 000 kr”

Verktyg för att värdera sociala effekter

• Betalningsvilja (eller
accepterad kompensation)

• Relativt värde

• Value gameTM

3 Relativa värdet av effekterna 4

Ökad disponibel 
inkomst Ökad mobilitet Ökad känsla av 

gemenskap

20 % 40 % 40 %

10 000 kr Motsvarande 
20 000 kr

Motsvarande 
20 000 kr



Om du fick möjligheten, skulle du då låta bli att spela fotboll i ditt lag 
under en säsong om du i stället fick någon av de saker som beskrivs här 
nedanför? Du får välja flera alternativ om du vill.

• Ja, om jag i stället fick en middag med mina kompisar på en restaurang som jag själv får välja. 

• Ja, om jag i stället fick en shoppinghelg (fredag till söndag) i Stockholm.

• Ja, om jag i stället fick åka till Spanien en helg för att se FC Barcelona spela på sin hemmaplan, bo 
på fint hotell och äta mat på restauranger.

• Ja, om jag i stället fick en helt ny och fräsch moped av den modell som jag vill ha.

• Ja, om jag i stället fick en utlandsresa på tre veckor med min familj. Vi skulle åka till det land som jag 
väljer, bo på fint hotell och gör massor med saker som jag gillar.

• Nej, jag skulle inte vilja byta bort att spela fotboll under en säsong mot nån av dem här sakerna.
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Middag Shopping Barcelona Moped Semester Väljer inte
bort fotboll

Och hur motiverar de valet?

”Jag älskar fotboll och har slutat en idrott 

jag älskar för att satsa på fotbollen och vill 

fortsätta göra det. Vill inte byta ut 3 veckor 

eller mindre mot flera månader av att göra 

det jag älskar. :)”

”Jag älskar fotboll och allt runtomkring den. 

En säsong är alldeles för lång. Skulle ju bli 

supertrist utan den!!”

”Det sista alternativet låter som något jag 

riktigt gärna skulle vilja göra, men känns 

som om det så snabbt skulle vara över. Jag 

gillar fotboll och skulle sakna att 

regelbundet träffa laget, alla kompisar och 

träna”. 

”[…] jag gillar att spela fotboll, jag kan ju 

inte vara utan det ett helt år, fastän jag 

hemskt gärna skulle vilja åka utomlands i 

tre veckor där jag själv fick välja plats. 

Skulle ha valt Chile”.
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Tack för 
uppmärksamheten!

Erik Jannesson (Ek.dr.)

erik@serus.se

073-696 70 01


