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Transportekonomi

2022-06-172

Termer förklarade på ett enklare sätt, 

med engelsk-svensk ordlista.

www.trafikverket.se/transportekonomi

Skicka förbättringsförslag för nästa 

utgåva direkt till: 

peo.nordlof@trafikverket.se

Har bedömts inte innehålla någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)



För dig som

• tar del av transportekonomiska 

beslutsunderlag, texter och 

föredrag, 

• undrar vad en term på engelska 

motsvarar på svenska eller tvärtom,

• behöver hjälp med att i skrift och tal 

uttrycka dig på ”klarspråk”,

• vill skaffa dig en samlad överblick 

eller helt enkelt bara är intresserad!

2022-06-173

”En ökad förståelse har två 
ändamål; för det första att öka vår 

egen kunskap, för det andra att 
möjliggöra för oss att förmedla 

kunskaper till andra”

John Locke  1632 – 1704 filosof



Språklag (2009:600)

11 § Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt 

och begripligt.

12 § Myndigheter har ett särskilt 

ansvar för att svensk terminologi inom 

deras olika fackområden finns 

tillgänglig, används och utvecklas. 

2022-06-174

”If you care about being thought 
credible and intelligent, do not use 
complex language where simpler 

language will do!”

Daniel Kahneman

Professor emeritus
Nobel Memorial Prize in Economic 

Sciences 2002



Vi lär av historien!

• några exempel på nytt och gammalt ur termordlistan.

• inför framtiden se till att missförstånd, 

felöversättningar och tolkningsproblem inte 

permanentas och fylls på med mer oklart innehåll. 

• någon anekdot om hur det kunde bli på den tiden när 

inte alla hade en dator i fickan. 

2022-06-175



(1) transportekonomi transport economics

• Tvärvetenskaplig disciplin med sitt ursprung inom samhällsekonomin och 

ingenjörsvetenskapen. 

• Studera och tillämpa metoder för planering, analys och drift av 

transportsystemen och sätta dessa i sitt samhälleliga sammanhang. 

• Studerar rörelser för människor och varor över rum och tid, 

resursfördelningen inom och till transportsektorn för att möta samhällets 

behov.

• Beskriver effekter och konsekvenser för samhället av alla slags åtgärder. 

• Förbindelselänk mellan transportplanering och transportpolitik genom att 

förse dessa med transportekonomiska beslutsunderlag som är objektiva 

och väl förankrade i forskningen.

Transportekonomi6



(2) transportekonomi transport economics
samlingsbeteckning i Trafikverket för:

• Anpassad nätverksrepresentation för 

trafik- och transportanalyser

• Effektsamband och effektmodeller

• FoI-programmet Transportekonomi

• Fördelningsanalyser

• Kapacitetsanalyser, för järnväg och väg

• Metoder, modeller och databaser för 

transportekonomisk analys

• Prognos-, analys-, och kalkylverktyg för 

transportekonomisk analys
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• Samhällsekonomisk analys

• Samlade effektbedömningar

• Statistik samt socioekonomisk och annan 

indata som behövs för transportekonomisk 

analys

• Trafik- och transportprognoser

• Trafik- och styrmedelsanalyser

• Transportpolitisk målanalys



Kärt barn har många namn – men inte vad som helst!

samhällsekonomi = nationalekonomiakademiskt =nationalökonomityska = ekonomiksällsynt = 

politisk ekonomitidigare = political economytidigare = ekonomisk vetenskapnobelkommittén = 

economic science = economics

välfärdsekonomi, välfärdstillväxt welfare economics 

studien av hur fördelningen av varor, tjänster och resurser (såväl materiella som 

immateriella) påverkar samhällets välfärd. Detta hänför sig direkt till studien av ekonomisk 

effektivitet och inkomstfördelning, samt hur dessa faktorer påverkar människors allmänna 

välbefinnande. 

Förväxla ej med:

socioeconomics = socioekonomi = economic sociology = ekonomisk sociologi

national economy = makroekonomiskt begrepp som behandlar en nations ekonomi
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båtnad benefit fastigheter, enskilda vägar och skogsbilsvägar.

Ur Handbok AL Anläggningslagen 2022-05-06, Lantmäteriet:

• ”I 6 § första stycket finns dessutom krav – det s.k. båtnadsvillkoret – på 

att den aktuella anläggningen ska medföra fördelar av ekonomisk eller 

annan art, t.ex. sociala faktorer, som överväger de kostnader och 

olägenheter som anläggningen medför. Detta villkor är inte dispositivt.”

Från Båtnadskalkyler – Skogskunskap 2022:

”Nyttan med att bygga en väg kan skattas med en båtnadskalkyl. Lönar 

sig vägen, på kort och lång sikt? Skogskunskap har ett verktyg för 

överslagsberäkning.”

Båtnad9

https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagnatsplanering/batnadskalkyler/


båtnad benefit    =     nytta, fördel, gagn, vinst benefit
nytta utility ≈ välbehag, tillfredsställelse, lycka 
≠ verktyg, användbarhet

• Nytta, båtnad benefit är ett prissatt 

eller beskrivet resultat av en effekt 

som utgör en fördel eller vinst av en 

åtgärd som är till gagn eller båtnad för 

någon och är ett mått på  

behovstillfredsställelse eller 

välfärdsförändring.

• Kan mätas och jämföras mellan 

människor genom verkligt beteende 

och genomsnittlig betalningsvilja

eller kompensationskrav. 

• Används som proxy för nytta utility.

Båtnad10

• Nytta utility används synonymt för 

förändringen av individens 

välfärd. Tillfredsställelsen, lyckan 

eller välbehaget av exempelvis 

resor, transporter, varor och 

tjänster eller att nå en specifik 

plats eller situation.

• Är personligt upplevt, kan variera 

över tiden, kan vara avtagande –

kan inte direkt mätas och jämföras 

mellan människor.



• ”effektsamband” effects and impacts ; (orsakssamband, generaliserbara, kvantitativa)

• effektbedömning =   impact assessment =  konsekvensbedömning

• impact = *a powerful effect that something, especially new, has on someone or something = effekt 

( ≈ kraftfull effekt, påverkan) 

• effect = **a change which is a result or consequence of an action or other cause = effekt ( ≈ 

förändring eller nytt resultat)

• Impact och effect används ofta synonymt på engelska 

• effektantaganden impact assumptions ; (expertbedömningar, lägre bevisbörda)

• konsekvens consequence = a result of actions, especially if such a result is unwanted or 

unpleasant.

• Förslag på termer när vi uppträder utomlands med ”konsekvensanalyser” eller 

”effektbedömningar”: 

• samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys social impact analysis

• samlad effektbedömning (SEB) summary impact assessment (SIA)

Effekter11

* Cambridge Dictionary  **Oxford Dictionary



skattefaktor tax factor ─ undvik gärna termen!

1. Ett skuggpris på investeringskostnaden med hjälp av kostnaden för 

moms o punktskatter. Borttaget!

2. Utifrån beräknad marginell överskottsbörda av skatt marginal excess 

burden of taxation (MEBT) räknas marginalkostnaden för offentliga 

medel (MKOM) marginal cost of public funds (MCPF) fram som en faktor 

att räkna upp investeringskostnaden med. Metoden tillämpas– se 

Termerna för beskrivning.

3. Omräkningen som behövs mellan kalkylvärden för nyttor som är uttryckta 

i marknadspriser och de som är uttryckta i faktorpriser. (I princip med och 

utan moms).

skattefaktorer12



alternativkostnad opportunity cost

• Kostnaden för att använda resurser för ett visst ändamål 

är den nytta, båtnad benefit som resursen skulle kunna 

ge i den bästa alternativa användningen. 

• Begränsade resurser har alltid en alternativ användning. 

När en resurs används finns den inte tillgänglig för andra 

alternativa användningar.

• Alternativkostnaden anger alltså värdet av det man går 

miste om eller offrar genom att välja det man väljer. Det 

kan röra sig om pengar, tid, energi eller engagemang. 

Alternativkostnad13

“There aint no such 
thing as a free lunch”

Milton Friedman 1912 – 2006, 

boktitel 1975
Ekonomipristagare, nationalekonom och 
statistiker

Först ut:

Robert Heinlein 1907 - 1988

Science-fiction författare, 1966 i “The Moon 
is a Harsh Mistress”



skuggpris shadow price, accounting price

• Ett samhällsekonomiskt beräkningspris som återspeglar en skattning av 

alternativkostnaden för att tillhandahålla eller eliminera ytterligare en 

enhet av varan eller tjänsten. 

• Ett skuggpris är ett skattat pris för allt som normalt inte prissätts eller säljs 

på en marknad. 

• Bygger på principen om betalningsviljan då det mest exakta måttet på 

värdet av en vara eller tjänst är vad människor är villiga att uppoffra för att 

få del av eller bli av med ngt, dvs vilken ”alternativkostnad” man har. 

• Exempel: tidskostnad/tidsvärden, koldioxidvärdet, värdet av minskade 

olyckor och luftföroreningar.  (tidigare missförstånd enbart CO2)

Alternativkostnad14



övergripande transportpolitiskt mål 
overriding transport policy goal

• Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet

• Transport and infrastructure policy is about ensuring the 

provision of economically efficient, sustainable

transport services for the general public and businesses 

throughout the country

Övergripande 

transportpolitiska målet
15

Transport and infrastructure - Government.se

Ofta felöversatt!!

https://www.government.se/government-policy/transport-and-infrastructure/


effektivitet och analys
• kostnadseffektivitet, måluppfyllelse till lägsta kostnad cost-effectiveness

• samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys social cost-effectiveness

analysis (SCEA)

• effektivitet efficiency; ett förhållande mellan uppnått resultat och använda 

resurser (uppoffringar), det vill säga en prestation och måluppfyllelse i 

förhållande till resursinsats.

• samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) social cost-benefit analysis 

(SCBA), cost-benefit analysis (CBA), benefit-cost analysis (𝐵𝐶𝐴)𝑈𝑆𝐴

• Samhälls- social ; när man vill markera att det är alla relevanta nyttor och 

kostnader som uppstår i samhället som skall analyseras.

• kostnadsintäktsanalys cost-revenue analysis, 𝐶𝐵𝐴𝑈𝑆𝐴 ; motsvarar SEA/SCBA

för företag

Effektivitet16



långsiktig hållbarhet sustainability

• ”En långsiktigt hållbar åtgärd i transportsystemet är en åtgärd som 

är samhällsekonomiskt effektiv och alltså bidrar till ökad välfärd för 

nu levande generationer, samtidigt som den inte får leda till 

välfärdsförluster för kommande generationer” – Peo Nordlöf

Långsiktig hållbarhet17

Långsiktig hållbarhet sustainability bygger 

på tre av varandra beroende perspektiv, 

miljömässig hållbarhet environmental 

sustainability, social hållbarhet social 

sustainability och ekonomisk hållbarhet

economic sustainability.



Beteendeekonomi18

Daniel Kahneman

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002

Prize motivation: "for having integrated insights from psychological research into economic 

science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty.“

Richard H. Thaler

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017

Prize motivation: “for his contributions to behavioural economics”

• Beteendeekonomin handlar främst om de ekonomiska

aktörernas rationalitet och integrerar insikter från såväl 

psykologi, neurovetenskap och mikroekonomisk teori.

• Beteeendeekonomiska studier inkluderar hur 

marknadsbeslut fattas och vilka mekanismer som påverkar 

allmänhetens beslut. 

Photo from the Nobel 

Foundation archive.

© Nobel Media AB. Photo:

A. Mahmoud

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/

beteendeekonomi behaviour economics

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/
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Kostnadsfördyring  - före o efter byggstart
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Planeringsskede

Antal år

Byggskede

Kostnadsskattningar vid godkänd förstudie och byggstart samt slutlig kostnad rensade från allmän inflation. Några skattningar däremellan 

inlagda. Flyttade till gemensam jämförelse byggstart. Alla siffror från Jäderholm (2020). 



Kausal kedja (orsakssamband) från ”bias” till kostnadsöverskridanden

Beteendeekonomi20

Bias

Optimism 

bias

(omedvetet)

Strategiskt 

vilseledande

(medvetet)

Underskattning 

av sannolikhet, 

omfattning och 

risk

Oförutsedda

eller

ignorerade 

förändringar 

och 

händelser

Kostnads-

överskridanden 

och förseningar

orsaker

causes

grundläggande orsaker

root causes

beteendeekonomi

behavioural economics

Snedvridna 

(logiska) 

incitament 

Risker som skulle förutses och hanteras redan under planeringen ”upptäcks” strax före eller under genomförandet.



Causal Chain from Bias to Cost Overruns

Beteendeekonomi21

Bias

Optimism bias

(nondeliberate)

Strategic 

misrepresentation

(deliberately)

Underestimation

of probability, 

scope and risk

Unforseen or 

ignored

changes and 

events

Cost overruns

and delays

causesroot causesbehavioural economics

Perverse 

economic 

incentives

Risks that would be anticipated and managed already during planning are discovered shortly before or during implementation.



kognitiv bias cognitive bias

• kognitiv cognitive ≈ intellektuella funktioner som tänkande, varseblivning, 

minne m.m.

• bias bias ≈ partiskhet, snedvridning, begränsning, fördomar, missar, skevhet

• Hjärnans tankemönster kan i vissa fall ge en skev verklighetsuppfattning och 

leda till felaktiga bedömningar, irrationella beslut och ologiska tolkningar.

• Människan har ofta haft stor evolutionär nytta av hjärnans ”kognition”:

• För komplexa beslut med mycket olika fakta att ta ställning till om projekt som 

kanske har långsiktiga verkningar och svårbedömda statistiska sannolikheter 

har människan behövt  utveckla vetenskapliga metoder och olika mer logiska 

beslutsstöd – varav ”transportekonomiska beslutsunderlag” är ett exempel!

Beteendeekonomi22



optimism bias optimism bias

• Optimistiska bedömningar resulterar i att vi genomgående 

underskattar kostnader och risken för förseningar och 

överskattar fördelar (”benefits”). 

• ”Optimism bias” har lett människan till stora framgångar 

men också till bakslag. 

• Sker inte medvetet  nondeliberate - vi får inte automatiskt 

en rationell och realistisk bedömning och vägning av 

risker, sannolikheter, vinster och förluster. 

• ≈ 80% ”optimister” och 5% ”deprimerade realister” 

Beteendeekonomi23



planeringsvilla
planning fallacy

Beteendeekonomi24

• Tendensen att fokusera på sitt 

projekts egna detaljer när man 

planerar mer än hur resultatet de 

facto blev i liknande tidigare fall. 

• Du ser inte fallgroparna på ett 

realistiskt sätt - men de finns där 

säger statistiken och realistisk 

sannolikhet !!

• Om vi inte rätt beräknar detta utifrån 

tidigare erfarenheter kommer det att 

resultera i kostnadsöverskridanden 

och förseningar.



snedvridna incitament, perverse incentives, adverse incentives

B25

Modell - Gro Holst Volden 2017

De som gynnas av ett projekt vill 

kunna passera punkten för ett  

”de facto” godkännande. 

Mellanhänderna har 

kompletterande egna 

intressen

Finansiären vill ha så 

mycket

som möjligt för så lite som 

möjligt samt bli populär hos 

väljarna.



bekräftelsebias confirmation bias

Beteendeekonomi26

• Tendens i mänskligt beteende att 

omedvetet vara selektivt 

uppmärksam på sådan information 

som bekräftar egna uppfattningar. 

• Riskerar att leda till en övertro på 

vad vi redan tror på medan 

motbevis och alternativa källor 

ignoreras.

• Drabbar alla människor, oavsett 

utbildning och intelligens.

Objektiva 

fakta

Vad Du 

tror

Fakta  som 

bekräftar  

vad Du tror



utifrånperspektivet outside view
• Daniel Kahneman och Amos Tversky drog slutsatsen att ignorering av 

risk, kanske är den största felkällan i kostnadsprognoser. 

• rekommenderar att man använder information från tidigare satsningar. För att 

effektivt ta hänsyn till all form av risk som drabbar projekt.

• motverka kostnadsfördyringar/nyttoöverskattningar debiasing of Costs 

and Benefits

• referensklasser (tidigare genomförda projekt) reference classes (previously

completed projects)

• referensklassprognoser (RKP) reference class forecasts (RCF)

• erfarenhetsbaserade omräkningsfaktorer optimism bias uplifts

• kan också användas för färdigställandetid, nyttor o kostnadsdrivande faktorer

Beteendeekonomi27



Samband mellan AI, maskininlärning och djupinlärning

AI mm28



dubbelräkning 
double counting

Dubbelräkning29

• Effekter som genereras och mäts 

i transportsystemet färdas ut i 

hela ekonomin över tid.

• Om man mäter effekterna på 

flera ställen i det  ekonomiska 

flödet så blir det i huvudsak 

samma nyttor som man mäter 

flera gånger.

Cirkulärt flöde circular flow (förenklad variant utan utrikeshandeln) visar flöden på 

varumarknaden product market, arbetsmarknaden labour market och kapitalmarknaden 

capital market. 



inducerad trafikefterfrågan  induced traffic demand
latent efterfrågan, undertryckt efterfrågan, uppdämt behov latent demand

• När kapaciteten eller kvaliteten ökar så minskar uppoffringen för att färdas på 

infrastrukturen vilket ökar efterfrågan. 

• Nygenererad trafik utöver den som omfördelas till den nya vägen/järnvägen i tid 

eller från andra trafikslag. Inte på grund av ökad befolkning eller ökat allmänt 

ekonomiskt utrymme.  

• ”Inducerad” persontrafik analyseras med stöd av prognosmodellen Sampers. 

• Resor och transporter som inte kan realiseras p.g.a begränsad kapacitet och/eller 

hög kostnad kallas även för  ”latent efterfrågan”.

• Höjd kapacitet eller lägre kostnad medför ökade transporter vilket medför 

förbättrad tillgänglighet och möjliggör ny markanvändning. 

• Positivt? – Negativt?

Inducerad, Latent30



fyrstegsprincipen four-step 
principle

Fyrsteg31

1. Tänka om rethink – Åtgärder 

som kan påverka 

transportefterfrågan och val av 

transportsätt.

2. Optimera optimize – Åtgärder 

som ger effektivare utnyttjande 

av befintlig infrastruktur.

3. Bygga om make alterations –

Begränsade 

ombyggnadsåtgärder.

4. Bygga nytt build from scratch –

Nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder.

fyrstegsmodellen four stage 
transportation model

1. Trafikgenerering                   

trip generation

2. Områdesfördelning av trafik

trip distribution 

3. Färdmedelsval                   

modal split 

4. Nätutläggning

traffic assignment



generaliserad kostnad (GK) generalised cost (GC)

• Summan av de monetära och icke-monetära kostnaderna eller 

uppoffringen för den som reser/transporterar. 

• ”Monetära” ex biljettpris, bränslekostnad, fordonsslitage, löner, avgifter 

och skatter.

• ”Icke-monetära” ex. uppoffring i res-, vänte- och förseningstid. 

Punktlighet, trygghet, bärighet, lagerkapacitet etc.

• GK innehåller inte ointernaliserade indirekta kostnader för externa 

effekter.

• Vid åtgärder som förbättrar för de som använder transportsystemet så 

minskar GK vilket ökar tillgängligheten och frigör tid och 

budgetmedel som kan användas till annat.

Generaliserad Kostnad32



kausalitet, orssakssamband, kausal effekt 
causality, causal effect, cause and effect
• Om kausalitet råder mellan två ting, fenomen eller händelser, kallas den 

ena orsak och den andra verkan. Beror den uppmätta effekten verkligen 

på den insats man gör?

Kausalitet33

FS  Förhandlingsspel och samarbete

om åtgärd och förväntade effekter

K?  Kausalt samband; förekomst, 
riktning och styrka?

E     Effektutfall i förhållande till 
förväntade effekter



korrelation, samvariation correlation

• Sambandet mellan två variabler. 

• Vid en korrelationsanalys undersöker man om två variabler 

samvarierar – alltså om ett visst läge på den ena variabeln 

förknippas med ett visst läge på den andra variabeln. 

• Korrelation ≠ kausalitet, orsakssamband !!

• Korrelation behöver inte innebära kausalitet!!

• Två variabler kan ”samvariera” utan att en förändring i den ena 

nödvändigtvis leder till en förändring i den andra.

Kausalitet34



kvantitativ quantitative

• När något har ”kvantifierats” har man mätt och fått fram ett siffervärde som 

kan sättas på en skala. Ofta baserat på antal eller procent av något 

Exempelvis effektsamband och andra orsakssamband. Är det 

evidensbaserat och generaliserbart kan sambandet användas för andra 

företeelser än där det mättes upp.

kvalitativ qualitative

• Ett kvalitativt mått bör vara deskriptivt och kan avse en effekt som du kan 

beskriva om den finns eller inte finns. Exempelvis har körkort, har inte 

körkort. Ofta situationsspecifikt. Exempelvis djupstudier.

• En undersökning kan försöka svara på frågor som hur? och varför? Eller 

med ord beskriva egenskaper, värderingar och beteenden.

• Expertbedömningar, effektbedömningar bygger ibland på kvalitativt 

underlag (i väntan på kvantitativt underlag).

35



mikroekonomisk eller makroekonomisk analys? 
microeconomic or macroeconomic analysis?

• Beror på vad som skall analyseras, målet med åtgärden är och 

vilken slags effekter som är förväntade! 

• Välfärdsekonomi använder mikroekonomiska metoder. 

• För makroekonomiska effekter - exempelvisvis Input-output 

analys (flödet av varor o tjänster inom o mellan regioner)

• Ibland kan både mikro och makro vara relevant. 

• Noga undvika att dubbelräkna om man mäter nyttan (båtnaden) 

av i grunden samma effekter på flera olika ställen i ekonomin! 

Mikro eller makro36



Fritt efter Venables 201637

SEA = CBA ekonomisk effektanalys (EEA) = economic impact analysis (EIA)



oväld

Oväld38

”Stundom gör Bispen orätt, 
stundom adelsmannen, stundom 
församlingen … 
Men mig är lika kär en adelsman 
och en bonde. Jag sitter här i 
Regeringen som ingen adelsman, 
och skall aldrig här döma nå-

got ex affectione” [av 
tillgivenhet].

Axel Oxenstierna 1583 – 1654

Greve och rikskansler – grundare av 

den svenska statsapparaten.



Oväldig; opartisk unbiased , neutral neutral, förutsättningslös impartial, 
rättvis fair, fördomsfri unprejudiced, likabehandling equal treatment

• Tilltron till transportekonomiskt beslutsunderlag förutsätter att det genomskinligt, 

externt granskningsbart och tagits fram ”oväldigt” av kvalificerade analytiker 

som använder verktyg och metoder som tagits fram ”oväldigt”. 

• En ”oväldig” analytiker varken gynnar eller missgynnar någon grupp, något 

trafikslag, uppdragsgivaren eller egna åsikter utan tar enbart hänsyn till

• fakta facts (sakförhållanden som inte kan bestridas)

• vetenskap science (evidensbaserad kunskap)

• beprövad erfarenhet proven experience (professionell och gemensam 

kunskap)

Oväld39



samhällelig, samhälls-, social social

• Har med samhällslivet eller del av samhället eller staten att göra. Observera att 

alla tre svenska orden heter social på engelska.

• Som förled, exempelvis: Socialstyrelsen, samhällsvetenskap, 

samhällsnytta, sociologi, sociala reformer, samhällsekonomi (economics 

ekonomisk vetenskap, nationalekonomi), socioekonomi (socioeconomics 

ekonomisk sociologi) och så vidare.

sociala- eller samhällsgrupper social groups ; syftar på en samling individer 

med något gemensamt. Hur effekter o nyttor kan komma olika grupper till del.

samhället society, community

• Society (hela världen, EU, Sverige, en region, en kommun och så vidare). 

• Community ofta en grupp av människor som förenas av gemensamma 

intressen, sociala förhållanden, härkomst eller något liknande.

S40



samhällsekonomisk effektivitet (mål) 
economic efficiency

• Ett mål eller ett tillstånd som man kan närma sig

genom att genomföra effektiva åtgärder som leder 

till ökad välfärd Uppnås när varje vara och tjänst 

produceras till lägsta kostnad och när 

konsumenterna får maximal nytta från sina 

inkomster. Produktionen och fördelningen är 

effektiv. 

• Det råder perfekt konkurrens och jämvikt på alla 

marknader. 

S41



samhällsekonomisk effektivitet (handling)
social efficiency

• Handlar om att få ett välfärdsöverskott det vill säga så mycket 

behovstillfredsställelse, nytta utility som möjligt för individer och 

företag genom hur produktion, konsumtion, transporter genomförs 

och finansieras på ett effektivt sätt.

• Man tar hänsyn till alla privata och samhällsekonomiska kostnader 

och nyttor (fördelar) vid beslutsfattande.

• En indikator för om man går mot en samhällsekonomiskt effektiv 

transportförsörjning är om de åtgärder som genomförs är 

samhällsekonomiskt lönsamma. 

S42



tidskostnad, tidsvärde, tidsuppoffring value of time (VOT)
restidskostnad, restidsvärde value of travel time (VTT)

• Den alternativkostnad du har när du reser eller transporterar som 

motsvarar den nytta, båtnad benefit du skulle ha haft om du hade kunnat 

använda restiden till bästa möjliga alternativa användning uttryckt i 

pengar. 

• Tankefiguren är vad du hade använt res- eller transporttiden till istället om 

omedelbar förflyttning hade varit möjligt !

• ”Tidskostnaden” är tillsammans med övriga kostnader för din resa eller 

transport en generaliserad kostnad (uppoffring).  

• ”Tidskostnad”, ”tidsvärde” är alltså inte ett uttryck för att vi tycker att ett 

färdmedelsslag skulle vara värdefullare än ett annat färdmedel.

tidskostnad43



tillgänglighet i transportsystemet (generellt) accessibility in 

transport 

• Transportsystemet ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Kunna nå många 

målpunkter under en given tid.

• God tillgänglighet.  Medborgare och näringsliv ska lätt kunna nå ett 

rikt utbud.

framkomlig, framkomlighet passable, passability ; hur lätt kan man ta sig fram? Framkomliga 

vägar och järnvägar och passabla farleder = framkomlighet i transportsystemet. 

mobilitet, rörlighet mobility ; människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de 

platser de vill nå. Hur långt du kan färdas under en given tid. 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning accessibility for people with disabilities ; 

universell utformning universal design ; kan vara funktioner som började som särlösningar, men 

var så bra att det blivit standardlösning, exempelvis nigande fordon eller fjärrkontroll. 

Tillgänglighet44



• försening delay

• kapacitetsgräns capacity 

limit

• kö que

• restid travel time

• trängsel congestion

• överanvändning overuse

• överbelastning overload, 

supersaturation, 

oversaturation

trängsel45

Enkla diagram kan användas för att förenkla o , förklara flera begrepp!



SLUT – FRÅGOR ?

Transportekonomi

2022-07-0646

Termer förklarade på ett enklare sätt, 

med engelsk-svensk ordlista.

www.trafikverket.se/transportekonomi

Skicka förbättringsförslag för nästa 

utgåva direkt till: 

peo.nordlof@trafikverket.se


