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 Komplexa ofta konfliktfyllda processer med en mängd aktörer och intressenter

 Besluts, planering och byggnation utspelar sig över lång tid 

 Mycket pengar

 Stora effekter 

Detta karakteriserar megaprojekt
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Vad avgör om lyckat eller inte?
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Transparanta objektiva beslutsunderlag i tidigt 

skede och genom hela processen

Behovet av samhällsekonomiskt beslutsunderlag
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 Det är svårt undvika förhastade slutsatser 

och att övertolka information

 Vi använder tumregler

 Vi bedömer händelser efter hur lätta de är 

att  erinra 

 Vi överskattar vår egen 

bedömningsförmåga och underskattar 

slumpen

 Våra beslut  påverkas (omedvetet) av hur 

beslutsproblemet  formuleras

Källa: Daniel Kahneman, Psykologi professor

”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2002”     

Boken ”Tänka, snabbt och långsamt”
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Intuitiv snabbedömning  - vilket vågrätt sträck är längst? 
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1. Allt är inte vad du tror! Vi har medfödda kognitiva begränsningar som 

gör att bara intuition inte räcker inför mångdimensionella beslut

2. Lätt att bli kär i det nära! ”Nyttokramande” och ”Det saknas massa 

nyttor”. Oftast en myt - se upp för dubbelräkning! Nyttor av 

infrastruktur investeringar färdas som ett blodomlopp i samhällskroppen 

– pulsen blir inte högre för att du mäter den på olika platser på kroppen

3. Tänk och räkna före beslut – när politiken bundet sig vid masten så 

har man ibland svårt att backa även om det kan vara fel. Räkna 

ordentligt från början

4. Finansiering. Nationella skattepengar ses gärna lokalt/regionalt som 

att ”någon annan” betalar. Men - ”There are no such thing as a free

lunch” för skattebetalarna/medborgarna.

5. Jämförelsealternativet. Finns det saker som tillkommer (kostar) för att 

få ut nyttan? Finns allt med? Är megaanalysen jämförbar med andra 

investeringar eller inte?

15 anledningar till behov av samhällsekonomisk analys



13 2016-01-17

6. Kraftigt avtagande nytta av ”en investering till” när det redan finns 

ett väl utbyggt system - man får inte ut samma nytta varje gång

7. Styrmedel har stor påverkan på hur mycket trafik det blir -

infrastruktur har relativt liten påverkan. Avgifter? Subventioner? 

Trafikeringsformer kolltrafik?

8. Avliva myten om att alla gamla stora infraprojekt hade varit olönsamma. 

Tunnelbanan i Stockholm? Efterkalkyl visar lönsamhet

9. Tydliggör syftet. Vad vill vi uppnå? Politiken har alltid rätt att genomföra 

olönsamma projekt – men demokratisk skyldighet att redovisa motiven

10. Infrastrukturobjekt har alltid vinnare och förlorare. Viktigt redovisa 

fördelningspolitik av megaprojekt. Risk hantering extra viktigt

15 anledningar till behov av samhällsekonomisk analys
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11. Känslighetsanalyser alternativa scenarion. Visar bland annat om 

projektet är robust eller inte

12. Kostnadskalkyler och samhällsekonomiska analyser är färskvara som 

regelbundet måste uppdateras

13. ”NNK-illusionen”. Bra för rangordna projekt utifrån nytta per krona. MEN 

skiljer inte på smått o stort och negativa NNK kan lätt bli förvirrande. 

Trafikverket redovisar även NNV (nettonuvärdet)

14. ”Skattebetalarnas enda representant vid förhandlingsbordet” - en av 

kalkylernas uppgifter (professor Lars Hultkrantz)

15. Transparanta kvalitetssäkrade objektiva beslutsunderlag. Alla SEB och 

samhällsekonomiska analyser tillgängligt på Trafikverkets hemsida 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-

och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

15 anledningar till behov av samhällsekonomisk analys

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Samhällsekonomiska analysverksamhet

 Det är skattebetalarnas pengar

 Största möjliga nytta för medborgarna och deras 

Näringsliv

 Till lägsta möjliga kostnad
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+ + +

Politik Demokrati

Diskussion

Prissatt       CBA ej prissatt fördelning målanalys

Alla Samhällsekonomiska analyser, Samlade Effektbedömningar inklusive känslighets analyser 

kvalitetsgranskas, beslutas och finns öppet tillgängliga på Trafikverkets hemsida

Det fjärde kompletterar du själv med inför beslutsfattande!
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Behovet av samhällsekonomiskt beslutsunderlag

Transparanta objektiva beslutsunderlag i tidigt 

skede och genom hela processen
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 Farligt att generalisera, gissa, önsketänka, tro – det handlar om mycket 

pengar och stora effekter. Objektivt transparant beslutsunderlag ger 

vägledning i beslutsprocessen

 Folkvalda kan fatta vilka beslut de vill, men det är viktig att de tar ställning 

utifrån ett objektivt beslutsunderlag som visar på de samhällsekonomiska 

effekterna

 Samhällsekonomiskt beslutsunderlag kan förhindra att vissa farhågor 

besannas

Slutord

DN debatt 1/1 2016
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Avdelningschef Expertcenter
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070-215 18 44

susanne.skovgaard@trafikverket.se

Peo Nordlöf 

Enhetschef Samhällsekonomi och Trafikprognoser

Expertcenter, Planering, Trafikverket

070-65 751 35

peo.nordlof@trafikverket.se

Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet:

www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

De samhällsekonomiska beslutsunderlagen:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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