
 
 

 

 

 

Att beräkna det goda samhället 

Samhällsekonomiska analyser och gränslandet 

expertis–politik inom transportområdet 

 

 

Karin Thoresson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Linköping Studies in Arts and Science No. 538 

Linköpings universitet, Institutionen för TEMA 

Linköping 2011 

  

 

 

 
 



Linköping Studies in Arts and Science  No. 538 

 

Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning 

och ges forskarutbildning med utgångspunkt från breda problem-

områden. Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga 

forskningsmiljöer och forskarutbildningen huvudsakligen i forskar-

skolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts and 

Science. Denna avhandling kommer från Tema Teknik och social 

förändring vid Institutionen för TEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribueras av: 

Institutionen för TEMA 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

 

Karin Thoresson 

Att beräkna det goda samhället 

Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom 

transportområdet 

 

Upplaga 1:1 

ISBN 978-91-7393-108-3 

ISSN 0282-9800 

 

© Karin Thoresson 

Institutionen för TEMA 2011 

 

Omslagsbild: Rebecca Elfast 

Tryckeri: LiU-Tryck, Linköping 2011 



 
FÖRORD  
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Mitt första tack går till dem som på olika sätt arbetar med planering 
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intellektuellt utbyte. Ett särskilt tack till Isabelle Dussauge, Pelle Gyberg 

och Anders Johansson för uppmuntran. På Tema T har jag under en stor 
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Den här avhandlingen handlar om en värderingsmetod i navet mellan 

neoklassisk mikroekonomi, experter, transportpolitik, politiska besluts-

fattare och långsiktig planering av infrastruktur. Den handlar om 

tillämpningen av samhällsekonomiska analyser, om politik och om 

frågan om infrastrukturens värde i samhället. 

Samhällsekonomiska analyser används i den långsiktiga planeringen 

av infrastruktur för att värdera nyttan hos olika väg- och järnvägsobjekt 

som sedan ställs mot varandra i en prioritering. Metoden är en 

tillämpning av cost-benefit analysis (CBA) som är en analysmetod med en 

vetenskaplig hemvist inom neoklassisk nationalekonomi. Tillämpningen 

av CBA initierades emellertid av det amerikanska försvarets ingenjörer 

en bit in på nittonhundratalet. Metoden användes då för att försvara 

beslut om stora vattenprojekt i förhållande till kraftiga politiska 

påtryckningar och konflikter mellan starka intressen.1 Sedan dess har 

metoden attraherat vetenskapligt intresse och tillämpningen av den har 

spridits internationellt och till olika offentliga verksamhetsområden.  

I svensk transportpolitik och planering används oftast benämningen 

samhällsekonomisk analys och det är den term som jag fortsättningsvis 

kommer att använda när jag refererar till den version av CBA som 

tillämpas inom den offentliga verksamhet som står i avhandlingens 

fokus.2 Den samhällsekonomiska analysens syfte är att uppskatta och i 

möjligaste mån beräkna det totala värdet av en ny väg eller järnvägslänk 

i transportsystemet för samhället som helhet, i monetära termer. Den 

består dels av en kvantitativ del, som kallas samhällsekonomisk kalkyl, och 

dels av en kvalitativ bedömning eller uppskattning av de effekter som 

inte kan värderas monetärt. När jag skriver den samhällsekonomiska 

                                                      
1 Porter, Theodore M. (1995) Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public 

life. Princeton University Press, Princeton, s. 148ff. 
2 När jag refererar till den generella metoden markerar jag det genom att skriva CBA 

medan jag använder termen samhällsekonomisk analys för att benämna dess tillämpning 

inom den svenska transportsektorn. 
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analysen syftar jag både på analysmetoden och på de underlag som den 

producerar. 

Samhällsekonomiska analyser har i Sverige använts i infrastruktur-

planeringen sedan sextiotalet då Vägverket började räkna på de 

samhällsekonomiska nyttorna och kostnaderna hos vägobjekt, det vill 

säga potentiella ingrepp i vägnätet.3 Beräkningarna innefattade vid den 

tiden betydligt färre komponenter än den samhällsekonomiska analysen 

gör idag efter cirka femtio års mer eller mindre kontinuerlig 

metodutveckling. På minussidan fanns inledningsvis uppskattade 

kostnader för vägslitage, senare även samhällets förluster till följd av 

olycksfall i trafiken vilket avspeglade de omedelbara negativa följderna 

av massbilismen.4 Efterhand tillkom också negativa effekter på miljön 

som en kostnad. När järnvägsinfrastrukturen förstatligades i samband 

med Banverkets bildade 1988 – järnvägen hade tidigare förvaltats av det 

statligt ägda bolaget Statens Järnvägar (SJ) – var det en början till en 

tillämpning av samhällsekonomisk analys även på järnvägssidan. Den 

samhällsekonomiska analysen fick emellertid inte samma genomslag 

där som på vägsidan, men inte heller på vägsidan hade det 

samhällsekonomiska underlaget den roll som det skulle komma att få 

under slutet av nittiotalet och följande decennium. 

I och med det transportpolitiska beslutet 1998 formulerades ett nytt 

övergripande mål för transportpolitiken som förde med sig att den 

samhällsekonomiska analysmetoden fick en mer framträdande politisk 

betydelse än förut.5 Förändringen av målet innebar att formuleringen 

ändrades från en skrivning om att erbjuda ”en tillfredsställande, säker 

och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska 

kostnader”6 till att ”säkerställa en långsiktigt hållbar och samhälls-

ekonomiskt effektiv transportförsörjning”7. Den nya målformuleringen 

för transportpolitiken innebar med andra ord att transportförsörjningen 

skulle vara samhällsekonomiskt effektiv. Den samhällsekonomiska 

analysen lanserades som ett medel för utvärdering i relation till det 

övergripande målet och fick under nollnolltalet en stärkt position som 

                                                      
3 Mattsson, Bengt (2004) Kostnads- nyttoanalys. Värdegrunder, användbarhet, användning. 

Räddningsverket s. 44. 
4 Lundin, Per (2008). Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. 

Diss. Kungliga tekniska högskolan, Stockholmia förlag, Stockholm, ssk. s. 205ff samt 

Blomkvist, Pär (2001) Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska 

bilsamhället 1914-1959. Diss. Stockholms universitet, Brutus Östlings förlag, Eslöv. 
5 Regeringens proposition 1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266. 
6 Prop. 1997/98:56 s. 15. 
7 Ibid. 
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underlag för prioritering mellan både väg- och järnvägsobjekt i den 

långsiktiga planeringen.  

I mitten av nittiotalet bildades även en ny myndighet med ansvar för 

analyser och underlag inom transportområdet: Statens Institut för 

Kommunikationsanalys (SIKA). En av myndighetens centrala uppgifter 

var att utveckla de prognos- och analysmetoder som användes i 

planeringen. SIKA ansvarade också för officiell statistik inom 

transportområdet och för utredningar, analyser och annat underlag åt 

regeringen.8 Tanken med bildandet av SIKA var att stärka den politiska 

styrningen genom mer insyn och mer helhetssyn i transportsektorn, och 

SIKA blev en slags oberoende expert- och granskningsmyndighet.  

En särskild grupp med ansvar för samhällsekonomiska kalkylvärden, 

och sedermera också metodfrågor i bredare bemärkelse, inordnades 

under SIKAs ordförandeskap. Den kallades Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkylvärden (ASEK). ASEK var sammansatt av 

ledamöter från både SIKA, Banverket och Vägverket9 men även 

representanter från berörda myndigheter som Boverket och 

Naturvårdsverket adjungerades på en mer regelbunden basis. Från 

tidpunkten för bildandet och fram till 2010 gav ASEK ut ett antal 

publikationer om samhällsekonomiska analyser, bland annat fyra större 

översyner.10 

Ovanstående förändringar bör förstås som en del av en 

transportpolitisk förändring som sträcker sig längre tillbaka i tiden. Från 

att ha haft ett påtagligt inomsektoriellt fokus11 har transportpolitiken sett 

en förskjutning till övergripande samhällsmål och frågor som inte är 

reserverade för transportområdet. Idag poängteras att transport-

politikens främsta uppgift är att bidra till ett uppfyllande av 

övergripande välfärdsmål.12 En central del av detta är betoningen av 

helhetsperspektiv vilket bland annat har yttrat sig i en förändrad 

organisering av planeringen och transportsektorns myndigheter. När 

planeringen av transportsystemets utveckling för den kommande 

tioårsperioden inleddes år 2008 genomfördes för första gången en 

                                                      
8 SFS 1995:810, senare ersatt av SFS 2007:958. 
9 I den sista översynen även Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket. 
10 Samplan 1995:13 Översyn av samhällsekonomiska kalkylvärden för den nationella 

trafikplaneringen 1994-98., SIKA Rapport 1999:6 Översyn av samhällsekonomiska kalkylprinciper 

och kalkylvärden på transportområdet., SIKA Rapport 2002:4 Översyn av samhällsekonomiska 

metoder och kalkylvärden på transportområdet., SIKA Rapport 2009:3 Värden och metoder för 

transportsektorns samhällsekonomiska analyser. 
11 Wedin, Jörgen (1982) Spelet om trafikpolitiken. Diss. Uppsala Universitet, Norstedts, 

Stockholm. s. 44. 
12 Regeringens propositioner 1997/98:56, 2001/02:20, 2005/06:160 och 2008/09:35. 
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trafikslagsövergripande planering med planer som inbegrep både väg- 

och järnvägsobjekt. Tidigare hade vägar och järnvägar behandlats i olika 

planer och i delvis åtskilda processer med separata anslag. 2010 

upphörde Banverket och Vägverket – två av landets tyngsta 

myndigheter – för att tillsammans med delar av verksamheten vid 

Sjöfartsverket och en del av SIKA ombildas till Trafikverket som blev 

Sveriges största myndighet med uppdraget att förvalta och utveckla 

landets transportinfrastruktur. Större delen av SIKAs verksamhet 

övergick till en ny men betydligt mindre myndighet vid namn 

Trafikanalys. Trafikanalys beskriver sin uppgift som ”att på regeringens 

uppdrag granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och 

genomförda åtgärder.”13  

För att sammanfatta betydelsen av dessa förändringar – den nya 

målformuleringen och kulmineringen av den mer långtgående 

förändringen inom transportpolitiken samt dess konsekvenser för 

organiseringen av planeringen – har de för den samhällsekonomiska 

analysen inneburit en ökad tyngd och en utvidgad roll i 

transportpolitiken och styrningen av den långsiktiga planeringen. 

Framför allt gäller det utvecklingen av den fasta infrastruktur-

anläggningen och prioriteringen mellan investeringsobjekt, det vill säga 

mellan specifika väg- och järnvägsobjekt.  

De samhällsekonomiska underlagen har emellertid inte gått 

obemärkt förbi. Samtidigt som detta beslutsunderlag haft ivriga 

förespråkare har det sedan länge också höjts kritiska röster från olika 

håll. Kritiker har hävdat att underlaget utelämnar flera viktiga aspekter14 

och att det är ett svårtillgängligt och onyanserat hjälpmedel i 

beslutsfattandet. Samhällsekonomiska underlag har bland annat påståtts 

missgynna järnvägsinvesteringar till förmån för väginvesteringar, vilket 

har relaterats till kritiken om att viktiga aspekter utelämnas i 

värderingen.15 Meningsutbytet om samhällsekonomiska beslutsunderlag 

har också innefattat kritik mot att underlaget inte används eller att det 

används på fel sätt. Dessa kritiker menar att korrekt utförda 

samhällsekonomiska analyser bör spela en viktig roll i beslutsfattandet 

och att samhället annars riskerar stora reella ekonomiska förluster.16 I 

                                                      
13 Trafikanalys hemsida, www.trafa.se 20110730. Se även SFS 2010:186 Förordning 

(2010:186) med instruktion för Trafikanalys. 
14 Se till exempel Nutek (2008) ”Nuteks årsbok 2008”. 
15 Motion 2007/08:T545 ”Järnvägssatsningar”. 
16 Swedenborg, Birgitta (red.) (2002) Skattemiljarder i trafikpolitiken – till vilken nytta? SNS 

Förlag, Stockholm, Jansson, Jan-Owen (2001) ”Bortom Dennispaketet” i Transportpolitik i 

Fokus Nr 2, Vinnova. Jansson behandlar dock även analysmetodens begränsningar., 
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denna kritik framställs det samhällsekonomiska underlaget många 

gånger som en rationellt och neutralt underlag, ett löfte om att det så 

kallade allmänintresset beaktas i en politisk dragkamp där starka 

särintressen hela tiden riskerar att få oproportionerligt stort inflytande 

över besluten.17 Den kritiska diskussionen om den samhällsekonomiska 

analysens roll är välkänd i transportsektorn.  

Den samhällsekonomiska analysen som utvärderingsmetod, dess 

ökade politiska betydelse och dess kontroversiella karaktär är emellertid 

inte en isolerad företeelse utan en del av en mer generell förändring i 

samhället. Förändringen kan beskrivas i termer av en ökad utbredning 

av kvantitativa utvärderingsmetoder i offentligt styrda verksamheter av 

olika slag. Det är en del av en samhällsförändring där utvärdering och 

utvärderingssystem har fått en alltmer framträdande roll. Detta gäller i 

Sverige såväl som internationellt i västvärlden.18 I Sverige är två andra 

illustrativa exempel tillämpningen av bibliometriska analyser vid 

fördelningen av forskningsanslag och hälsoekonomiska analyser vid 

statlig läkemedelssubvention och fördelning av resurser för hälso- och 

sjukvård i bredare bemärkelse.  

Målet med användningen av samhällsekonomiska, hälsoekonomiska 

och bibliometriska analyser är att inom respektive verksamhetsområde 

fördela offentliga resurser där de genererar störst värde eller gör mest 

”nytta”. I alla tre fall handlar det om utvärderingssystem där heterogena 

element sätts i relation till varandra och jämförs. Det är olika ingrepp i 

transportsystemet på olika platser, olika forskningsmiljöer och 

kunskapsområden och slutligen olika behandlingar av olika sjukdomar. 

Dessa utvärderingssystem har flera gemensamma kännetecken. De är 

formalistiska i den bemärkelsen att de är baserade på rigorösa och 

standardiserade metoder. De är kvantitativa. De har en vetenskaplig 

status. De sägs syfta till neutralitet, transparens, ökad kvalitet och 

effektivitet. Som Sjögren och Helgesson påpekar, angående 

hälsoekonomiska analyser, är de också policyorienterade och lanseras 

                                                                                                                                                   

Jansson, Jan-Owen & Nilsson, Jan-Eric ”Spelar samhällsekonomiska kalkyler någon 

verklig roll i vägväsendet?” s. 85-95 i Ekonomisk Debatt 1989, Nr. 2. 
17 Ahlstrand, Ingemar (1995) Från särintresse till allmänintresse. Om beslutsunderlagets centrala 

betydelse med exempel från Öresundsbron och Dennispaketet. SNS Förlag, Stockholm, 

Swedenborg, Birgitta (red.) (2002) Skattemiljarder i trafikpolitiken – till vilken nytta? SNS 

Förlag, Stockholm. 
18 Hertig och Vedung (2009) Den utvärderingstäta politiken. Styrning och utvärdering i svensk 

storstadspolitik. Studentlitteratur, Lund., Power, Michael (1997) The audit society: rituals of 

verification. Oxford University Press, Oxford. 
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som ett underlag för beslutsfattande.19 Ytterligare ett kännetecken är 

distans: de underlag som dessa utvärderingssystem producerar 

framställs i regel av utomstående instanser i förhållande till de 

organisationer som utvärderas och görs ofta av människor som inte har 

någon egen professionell erfarenhet av de specifika verksamheter vars 

kvalitet sätts under lupp.  

Dessa analysmetoder är på en och samma gång både utvärderings-

system, kvantitativa teknologier och redskap för styrning. För att i enkla 

ordalag sammanfatta utvecklingen har dessa metoder fått en ökad 

betydelse under de senaste decennierna för att det senaste dryga 

decenniet få ett markant genomslag i policysfären och den politiska 

styrningen av respektive verksamhetsområde. Vi ser med andra ord en 

förändring inom tre centrala politikområden med implikationer för 

tillhörande offentliga verksamheter, vars inverkan på samhälls-

utvecklingen är både betydelsefull och långtgående.  

Hur ska dessa förändringar förstås? Enligt Michael Power, 

redovisningsforskare, har det västerländska samhället under de senaste 

decennierna sett en dramatisk ökning av granskning på bred front. I sin 

studie The audit society20 som baseras på utvecklingen i Storbritannien 

beskriver Power ett samhällsfenomen som inbegriper en ökning av olika 

former av verifiering, kontroll och utvärdering på en mängd 

samhällsområden. Han talar rentav om en ”granskningsexplosion”21. 

Power sätter denna utveckling i relation till politiska och institutionella 

förändringar under åttio- och början av nittiotalet. En central del av 

dessa förändringar är det skifte som ofta går under benämningen New 

public management (NPM).22 NPM kan relateras till den kritik som 

riktades mot den centraliserade välfärdsstaten under 80-talet och som i 

många västerländska samhällen ledde till omstruktureringar i den 

statliga förvaltningsorganisationen i termer av decentralisering, 

avreglering och införandet av marknadsbaserade instrument och 

lösningar. Staten kritiserades i många länder för att vara maktfullkomlig 

och ineffektiv, vilket sades leda till en inskränkning av medborgares rätt 

                                                      
19 Sjögren och Helgesson (2007) ”The Q(u)ALYfying hand: health economics and medicine 

in the shaping of Swedish health care markets for subsidized pharmaceuticals” s. 215-240 i 

Callon, Michel, Millo, Yuval & Muniesa, Fabian (red.) (2007) Market devices. Blackwell, 

Oxford, 2007, s.219. 
20 Power, Michael (1997) The audit society. Rituals of verification. Oxford University Press, 

Oxford. 
21 Power 1997 s. 1ff. 
22 Ibid. s.41ff. 
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till självbestämmande och inflytande, liksom till ett slöseri med de 

gemensamma resurserna.23  

Begreppet New public management representerar i den vetenskap-

liga litteraturen flera saker men de gemensamma nämnare som Power 

tar upp är att dessa institutionella förändringar innebar en förändrad 

roll för staten till följd av bland annat decentralisering. Power beskriver 

detta som ett skifte där välfärdsstaten delvis har förändrats till en 

reglerande och till och med utvärderande stat. Medan den offentliga 

verksamheten och ansvaret för offentlig service tidigare låg inom mer 

eller mindre samma statliga centrala organisation är många av dessa 

ansvarsområden decentraliserade till andra mer lokala eller 

specialiserade organisationer. Direkt styrning har i stor utsträckning 

ersatts med indirekt styrning. Power skriver: ”The ’hollowing out of the 

state’ by NPM generates a demand for audit and other forms of 

evaluation and inspection to fill the hole.”24 Med andra ord skapar 

decentraliseringen och statens förändrade roll ett utbrett behov av 

redovisning i olika former. 

De förändringar som har skett i transportpolitiken och i 

organisationen av dess myndigheter och av den långsiktiga planeringen 

kan inte enbart beskrivas som ett fall av den utveckling som Power 

skildrar. Klart är emellertid att den transportpolitiska styrningen 

utvecklats i riktning mot en tydligare mål- och resultatstyrning, en del 

av NPM, och att redovisning och utvärdering har blivit en central del av 

denna styrning. Den regionala infrastrukturplaneringen har successivt 

sett en ökad decentralisering där ansvar först har flyttats från 

trafikverken till Länsstyrelserna och därefter till regionala politiska 

organ. Detta med syftet att nå en större politisk förankring och en mer 

transportslagsövergripande planering som i högre grad integreras med 

övrig samhällsplanering.25  

 

Syfte och forskningsfrågor 
Den här avhandlingen ställer och söker besvara frågor om vetenskapens 

roll i samhället genom att kritiskt utforska tillämpningen av 

samhällsekonomiska analyser i svensk transportpolitik och långsiktig 

planering av infrastruktur. Detta kan göras på ett flertal olika sätt och 

                                                      
23 Rothstein, Bo ”Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet” s. 49-81 i Rothstein, Bo (red.) 

(2001) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS Förlag.  
24 Power 1997 s. 44. 
25 Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, bet. 

1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174. 
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jag utgår i denna avhandling från en konstruktivistisk ansats. En del av 

denna ansats är att kritiskt problematisera relationen mellan å ena sidan 

vetenskap och vetenskaplig utveckling och å andra sidan samhället i 

bredare bemärkelse. Det innebär inte bara ett ifrågasättande av 

föreställningen om att vetenskapen kan särskiljas från det sociala, 

politiska och kulturella utan också en belysning av konsekvenserna av 

sådana gränsdragningar. Med andra ord placerar jag även studien inom 

en bredare samhällsvetenskaplig inriktning som kan benämnas kritisk 

samhällsforskning. Grundläggande för min analys är den typ av 

vetenskapssociologi som utvecklats inom forskningsfältet Science and 

Technology Studies26 (STS). 

Avhandlingens syfte är att utforska och ge en analys av den 

samhällsekonomiska analysens roll i den formulerade27 transport-

politiken och dess styrning av den långsiktiga planeringen av 

infrastruktur. Med det avser jag både hur den samhällsekonomiska 

analysen formar och formas av det diskursiva politiska sammanhang där 

den tillämpas. Jag avser inte att undersöka analysens genomslag i 

infrastrukturplaneringens praktik. 

Min ambition är också att belysa konsekvenserna av den roll som den 

samhällsekonomiska analysen har fått i den transportpolitiska 

diskussionen. En central utgångpunkt för studien att det inte existerar 

några givna gränser mellan vetenskap och samhälle, expertis och politik. 

Jag närmar mig detta förhållande som en samproduktion28 vilket innebär 

att mitt forskningsintresse riktas mot det täta och ömsesidiga beroendet 

mellan dessa sfärer. Expertis och politik är emellertid olika sociala 

kategorier som innebär olika saker – vi förknippar i regel experter och 

politiker med olika egenskaper och uppgifter. En central uppgift i 

avhandlingen är också att utforska sådana gränsdragningar inom 

transportområdet. Jag närmar mig dem som ett gränsarbete.29 

I anslutning till detta vill jag säga något om avhandlingens 

avgränsningar. Jag har i första hand intresserat mig för hur 

samhällsekonomiska analyser och dess användning i planeringen 

framställs i olika sammanhang. Jag vill dock vara tydlig med att frågan 

                                                      
26 Se t. ex. Sismondo, Sergio (2010) An introduction to science and technology studies. Andra 

utgåvan. Wiley-Blackwell, Chichester., Hackett, Edward J. (red.) (2008) The handbook of 

science and technology studies. Tredje utgåvan. MIT, Cambridge, Massachusetts. 
27 Jämför Lidskog, Rolf (2006) Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett 

mångkulturellt samhälle. Diss. Uppsala universitet. Daidalos, Stockholm s. 37. 
28 Jasanoff, Sheila (2004) “The idiom of co-production” s. 1-12 i Jasanoff, Sheila (red.) (2004) 

States of knowledge. The co-production of science and social order. Routledge, London. 
29 Gieryn, Thomas F. (1999) Cultural boundaries of science. Credibility on the line. University of 

Chicago Press, Chicago.  
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om vilken betydelse som samhällsekonomiska underlag har i 

planeringens beslutsprocesser i allt väsentligt lämnas åt sidan. Det jag 

analyserar är hur detta beskrivs. Detsamma gäller frågor om experters 

”verkliga” praktik – hur samhällsekonomiska analyser görs eller hur 

bakgrunden till ASEKs och SIKAs rekommendationer ser ut. Det jag 

utforskar är hur de framställer denna praktik och behovet av den i 

transportpolitiken och infrastrukturplaneringen.  

Jag har i en del av studien valt att intervjua regionala beslutsfattare 

och en tjänsteman som tillhör den regionala planupprättare Västra 

Götalandsregionen. Det innebär att jag har valt bort att behandla 

trafikverkens erfarenheter i samband med upprättandet av den 

nationella infrastrukturplanen. Jag vill också understryka att även om de 

dokument jag analyserar sträcker sig över en period på närmare femton 

år är avhandlingen inte att betrakta som en studie av en process, 

däremot pekar jag på förskjutningar över tid. 

Utöver ovanstående avgränsningar har det varit nödvändigt att 

begränsa studiens omfattning med avseende på vilka delar av 

planeringen som studeras. Studien handlar om samhällsekonomiska 

analysers roll i åtgärdsplaneringen (se avsnittet om den långsiktiga 

planeringen nedan), där de används för att värdera väg- och 

järnvägsobjekt. Det innebär att jag inte ägnar den tidigare delen av 

planeringen – inriktningsplaneringen – lika stor uppmärksamhet. Jag 

analyserar däremot resultatet av den, regeringens infrastruktur-

proposition, som även markerar åtgärdsplaneringens inledning. 

Samhällsekonomiska analyser tillämpas också som en grund för 

trafikens prissättning, det vill säga för hur skatter och avgifter ska 

belasta trafiken. Detta är relaterat till men inte samma sak som 

värderingen av infrastrukturobjekt och denna tillämpning utgör inte 

föremål för min analys. Slutligen berör jag endast värderingen av väg- 

och järnvägsinfrastruktur, fast också luftfart och sjöfart inbegrips i 

åtgärdsplaneringen. Dessa trafikslag har emellertid inte en lika central 

del i den som utvecklingen av väg- och järnvägsnätet.  

Följande forskningsfrågor har varit vägledande för studien: 
 

 Hur motiveras och beskrivs den samhällsekonomiska analysen 

och användningen av samhällsekonomiska underlag i beslut om 

infrastruktur? Hur hanteras kritik och problem? 

 Hur begränsas den samhällsekonomiska analysen? Vilken kritik 

förs fram mot den och dess roll som beslutsunderlag?  
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Ett vidare syfte med avhandlingen är att bidra till en fördjupad kunskap 

om den samhällsekonomiska analysens roll inom transportområdet 

samt till en bredare vetenskaplig diskussion om vad den här typen av 

kvantitativa teknologier gör med politik och dess förhållande till 

expertis. Min förhoppning är också att studien kan vara av intresse för 

de människor som är verksamma inom transportpolitiken och infra-

strukturplaneringen.  Här är min ambition lik den som vetenskaps- och 

tekniksociologen Ann Rudinow Sætnan och hennes medförfattare 

formulerar i sin antologi om det ömsesidiga formandet mellan statistik 

och samhälle: 
 

So rather than abandoning or rejecting statistics, and certainly 

rather than being controlled by them, perhaps we need to 

tame them – become more aware of their power and their 

limitations, decide what place we are willing to allow them in 

our lives, and learn to keep them in place. If so, then much 

like learning to drive a car or shoot a gun, learning statistics 

needs to be about more than simply mastering the techniques 

of using the tool; it needs to be also about learning the power 

– sometimes even the danger – of that tool and learning to 

control it within social and ethical bounds, including learning 

when not to use it.30 

 

I likhet med Rudinow Saetnan et al. menar jag inte att 

samhällsekonomiska analyser saknar värde som metod eller underlag i 

planeringen. Jag vill visa vad som händer nedströms, hur begrepp och 

metoder förändras och samtidigt förändrar politikens förutsättningar. 

Min övertygelse är att det är viktigt – inte minst inom ett område som 

transportpolitiken – att det finns olika bilder av världen som tvingar oss 

att bli klokare genom att skava mot varandra. Denna övertygelse präglar 

både min syn på det samhällsekonomiska underlaget i relation till andra 

underlag och synen på min egen studie i relation till forskning från 

andra utgångspunkter och med andra metoder. Sammanfattningsvis är 

min ambition att bidra till en större kritisk medvetenhet om den 

samhällsekonomiska analysens roll i transportpolitiken och 

infrastrukturplaneringen samt att därigenom värna utrymmet för det 

politiska samtalet i beslut som påverkar kommande generationer. 

 

                                                      
30 Rudinow Saetnan, Mork Lomell & Hammer (2011) “Introduction” s. 1-17 i Sætnan, Ann 

Rudinow, Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein (red.) The mutual construction of statistics 

and society. Routledge, New York.  s. 2. 
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Avhandlingens disposition 
Jag har hittills introducerat ämnet för avhandlingen och redogjort för 

dess syfte och forskningsfrågor. I detta avsnitt beskriver jag 

avhandlingens disposition och efter det följer ett bakgrundsavsnitt om 

SIKA, den långsiktiga planeringen av infrastruktur och Västra 

Götalandsregionen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för tidigare 

forskning. 

Avhandlingens andra kapitel behandlar studiens förutsättningar i 

termer av metod, empiriskt material och analytiska begrepp. Jag 

beskriver mitt tillvägagångssätt och mitt empiriska material. I ett 

avslutande avsnitt redogör jag för de begrepp som fungerat som 

centrala analytiska verktyg i studien. 

De följande tre kapitlen är baserade på empiriskt material. De första 

två på dokument av olika slag och det tredje på intervjuer. Det första 

empiriska kapitlet handlar om hur den samhällsekonomiska analysen 

framställs i publikationer utgivna av ASEK och SIKA. Jag menar att 

beskrivningarna och de motiv som presenteras i dessa publikationer 

tydligt bidrar till att skapa ett utrymme för den samhällsekonomiska 

analysen i den långsiktiga planeringen genom att konstruera vad som är 

en riktig värdering. Den samhällsekonomiska analysen görs i texterna 

trovärdig både som verklighetsbeskrivning och som ett relevant 

beslutsunderlag men dessa övergripande anspråk måste balanseras mot 

varandra. Förutom beskrivningar av syften och motiv för tillämpningen 

av samhällsekonomiska analyser fokuserar jag även hur problem och 

begränsningar hos metoden framställs. 

Avhandlingens fjärde kapitel är en analys av den samhälls-

ekonomiska analysens roll i den formulerade nationella transport-

politiken. Den samhällsekonomiska analysen är i detta sammanhang 

nära knuten till legitimitet och styrning. Till grund för kapitlet ligger 

politiska dokument av olika genrer från 1998 och framåt. Jag visar att 

det finns en samproduktion mellan politisk utveckling och 

metodutveckling samtidigt som det finns en tendens till att delar av 

analysmetodens innehåll förblir osynliga i transportpolitiken. Jag 

argumenterar för att den ekonomiska expertisen har fått allt större 

inflytande i transportpolitiken.  

Det femte kapitlet baseras på sexton intervjuer med regionala 

beslutsfattare och en tjänsteman. Detta kapitel behandlar hur den 

samhällsekonomiska analysen och dess användning beskrivs av dess 

användare. I min analys hävdar jag att insynen i underlaget är liten hos 

de intervjuade vilket delvis står i kontrast till beskrivningar av 

underlaget och dess användare i kapitel tre. Vidare visar jag hur 
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värderingen av infrastruktur i högre grad görs till en politisk fråga och 

till en fråga om lokal och erfarenhetsbaserad kunskap av de intervjuade. 

Politikernas omdöme framstår här som den viktigaste grunden för 

beslut. 

Det avslutande kapitlet utgörs av en slutdiskussion. I detta kapitel 

återknyter jag till avhandlingens syfte och forskningsfrågor samt 

sammanfattar och diskuterar min analys.  

 

En bakgrund: SIKA, den långsiktiga planeringen och 
Västra Götalandsregionen 

SIKA 

Myndigheten SIKA bildades 1995 och upphörde i sin dåvarande form 

2010 då större delen av verksamheten flyttades till Trafikanalys. ASEKs 

arbete med kalkylvärden och metodutveckling överfördes emellertid till 

Trafikverket.  

SIKAs verksamhet styrdes dels genom en förordning31 och dels 

genom årliga regleringsbrev och enskilda regeringsuppdrag. Under 

andra halvan av nollnolltalet var ett trettiotal personer anställda vid 

myndigheten, vilket kan jämföras med Banverket som under samma 

period hade i genomsnitt drygt sex tusen medarbetare och Vägverket 

med omkring tre tusen tillsvidareanställda.   

SIKAs huvuduppgift var, som den formuleras i förordningen, att 

ansvara ”för övergripande analyser inom kommunikationssystem och 

för analyser av effekter inom transportsystemen i syfte att uppnå det 

transportpolitiska målet.”32 Utöver det ansvarade SIKA även för att den 

långsiktiga planeringen samordnades mellan trafikverken och att den 

genomfördes på ett gemensamt underlag. SIKA hade ett metod-

utvecklingsansvar för prognoser, konsekvensbedömningar och 

samhällsekonomiska analyser inom transportområdet men även för 

planeringsmetoder i bredare mening. Slutligen ansvarade SIKA för den 

officiella statistiken och för att göra uppföljningar på transportområdet, 

däribland årliga uppföljningar av transportpolitisk måluppfyllelse.  

Föregångaren till SIKA var ett mindre organ underordnat dåvarande 

Kommunikationsdepartementet. Det hette Delegationen för prognos- 

och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn (DPU) och bildades 

1993. De huvudsakliga uppgifter som lades på DPU liknar i stort de som 

senare ålades SIKA: ett övergripande ansvar för trafikprognoser, 

                                                      
31 SFS 1995:810, senare ersatt av SFS 2007:958. 
32 SFS 2007:958 s. 1, formuleringen är i allt väsentligt densamma i SFS 1995:810. 
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planeringsmetoder, samhällsekonomiska analyser av effekter i 

utvecklingen av transportsystemet, uppföljning av transportpolitiska 

mål samt ett ansvar för statistik på transportområdet i samverkan med 

SCB33. Innan DPUs tid var det under en kortare period Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) som ansvarade för en del av dessa 

uppgifter, i synnerhet utveckling av trafikprognoser och samhälls-

ekonomiska analyser.34 Samtidigt som riksdagen beslutade att flytta 

denna verksamhet från VTI till den nya delegationen beslutade man 

också att VTI skulle bli ett renodlat forskningsinstitut.35 Den 

transportekonomiska forskningen vid institutet innefattar emellertid 

sedan länge forskning om infrastrukturens samhällsekonomiska effekter 

vilket anknyter till de samhällsekonomiska underlagen, men 

myndighetsansvaret för dessa planeringsunderlag förlades i och med 

beslutet på DPU.36  

Eftersom en stor del av syftet med SIKAs verksamhet artikulerades 

redan vid bildandet av DPU ska jag kort redogöra för delegationens 

bakgrund.  I den forskningspolitiska proposition där förslaget om 

delegationen lades fram, Forskning för kunskap och framsteg,37 poängterar 

regeringen vikten av helhetssyn i utvecklingen av transportsystemet 

vilket tas till intäkt för att planeringsunderlag i form av prognoser och 

samhällsekonomiska analyser ”bör utarbetas på ett enhetligt sätt och 

inte separat av de olika trafikverken.”38 Dessa underlag beskrivs som en 

”central del i den samordnade investeringsplaneringen” och måste 

därför, enligt regeringen, knytas närmare Kommunikations-

departementet och regeringskansliet.39 Vidare anger propositionen att 

”det är nödvändigt för regeringen att ha ett sektoroberoende (dvs. 

trafikslagsoberoende) underlag för investeringsplaneringen”40 och att 

detta troligtvis skulle leda till ett större genomslag för underlagen i 

planeringen. Samtidigt menar man att det vore olämpligt att förlägga 

DPU inom Kommunikationsdepartementet, särskilt med avseende på 

metodutvecklingens starka forskningsanknytning, vilket föranleder 

förslaget om en särskild delegation. I anknytning till detta understryker 

regeringen vikten av att det finns vetenskaplig kompetens vid 

delegationen och föreslår att ett råd med framstående forskare knyts till 

                                                      
33 SIKA övertog ansvar för statistiken på transportområdet från SCB. 
34 Prop. 1990/91:100 Bilaga  8, bet. 1990:91:TU18, rskr. 1990/91:176. 
35 Prop. 1992/93:170 s. 146ff, bet. 1992/93:TU34, rskr. 1992/93:397. 
36 Prop. 1992/93:170 s. 150ff. 
37 Ibid., avsnitt 6. 
38 Prop. 1992/93:170 s. 151. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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den.41 DPU övergick i myndighetsform och blev SIKA bara något år efter 

bildandet.  

Enligt SIKA själva var huvudsyftet med DPU och sedermera SIKA att 

”politikerna ville ha bättre och oberoende underlag för transport-

politiken”42 och att detta särskilt gällde trafikverkens investeringsplaner.  

Sammanfattningsvis skulle SIKA bidra med en helhetssyn i 

transportsektorn och arbeta för en mer trafikslagsövergripande och 

samordnad planering. Detta skulle prägla den uppgift som rörde 

planeringens underlag och innebära ett arbete med att göra underlagen 

”jämförbara”.43 När det gällde de samhällsekonomiska underlagen 

bildades redan under DPUs tid arbetsgruppen för samhällsekonomiska 

kalkylvärden,44 ASEK. På den egna hemsidan skriver SIKA att ASEK-

arbetet består i att: 
 

- beskriva och bidra till användning av relevanta 

samhällsekonomiska kalkylprinciper i de modellsystem 

som används i transportsektorn 

- bidra till kvalitetsgranskning av de samhällsekonomiska 

kalkylvärden som används i transportsektorns 

modellsystem 

- följa aktuell och relevant forskning och utveckling m.a.p. 

samhällsekonomisk värdering 

- genomföra översyner av de kalkylvärden som för tillfället 

tillämpas och, om anledning finns, ge förslag till nya 

rekommenderade kalkylvärden. 

 

Ett viktigt syfte med ASEKs arbete är att samma 

kalkylprinciper och kalkylvärden skall användas i olika delar 

av transportsektorn för att samhällsekonomiska analyser från 

olika delar av transportsektorn skall blir [sic!] jämförbara.45 

 

Som jag nämner ovan var ASEK en grupp med ledamöter från flera 

myndigheter i transportsektorn som inordnades under SIKAs 

ordförandeskap. Jag har inte empiriskt underlag för att utförligt 

beskriva gruppens bildande, men av den första översynen framgår att 

ASEK fanns redan under DPUs tid och var nära knuten till DPU. 

Troligtvis började ASEK som en arbetsgrupp av mer tillfällig karaktär 

                                                      
41 Prop. 1992/93:170 s. 152. 
42 SIKA Dnr. 177-235-08 ”Kort beskrivning av SIKA” underlag till Trafikverksutredningen 

2009-01-30 s. 2. 
43 Intervju 2011-06-21. 
44 I den första översynen står det ”Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler” 

(Samplan Nr 1995:13 s. 1). 
45 SIKAs hemsida, www.sika-institute.se 20100121. 
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som senare kom att etableras som en mer eller mindre permanent 

arbetsgrupp.46  

Trots att SIKA skulle bidra till ett mer oberoende underlag verkar 

trafikverken, i synnerhet Vägverket, ha utövat ett relativt stort 

inflytande över ASEK-samarbetet. Vägverket hade vid tidpunkten 

räknat på den samhällsekonomiska nyttan hos objekt i decennier och 

hade större ekonomiska resurser, bland annat för ytterligare forskning 

och utvecklingsinsatser, men också mer resurser i termer av befintlig 

kunskap och personal än vad SIKA hade. I detta sammanhang hade 

SIKAs relativa litenhet troligtvis betydelse, vilket fick till följd att SIKAs 

insatser till stor del kom att handla om administration och koordinering 

av arbetet.47 ASEK-översynerna publicerades emellertid i SIKAs namn 

vilket kan ha bidragit till att SIKAs inflytande framstod som större än 

det egentligen var enligt den ASEK-ledamot som jag har intervjuat.  

ASEKs sammansättning har varierat över tid men representanter för 

DPU och senare SIKA samt trafikverken har varit engagerade i samtliga 

översyner. Naturvårdsverket har deltagit med en representant i ASEK i 

åtminstone de tre senare översynerna. I den fjärde översynen deltog 

förutom SIKA, trafikverken och Naturvårdsverket även representanter 

från Rikstrafiken och Vinnova.48 Uppdraget som ledamot i ASEK var 

inte en heltidssysselsättning. Ledamöternas yrkesmässiga och 

utbildningsmässiga bakgrund varierade men de flesta arbetade med 

samhällsekonomiska analyser på något sätt, en del med de 

modellsystem som används för att analysera möjliga förändringar i 

transportsystemet och kalkylera dess samhällsekonomiska 

konsekvenser. Enligt den intervjuade ledamoten hade en del av 

ledamöterna en bred bas inom nationalekonomiämnet men merparten 

var snarare transportekonomer – vilket innebar att transportekonomi 

var en del av en utbildning som huvudsakligen var inriktad på 

transportsystem. Några arbetade främst med modellsystem som 

Sampers och Samkalk.49 Med utgångspunkt i intervjun drar jag 
                                                      
46 Detta intryck delas av Gunnel Bångman, ledamot i ASEK från 2006 och projektledare för 

den fjärde översynen samt ordförande i gruppen år 2009 (Intervju 2011-06-21) Se även 

Samplan 1995:13 s. 1 och SIKA 1999:6 s. 13. 
47 Intervju 2011-06-21. Se också Vägverket Publikation 1997:130 Vägverkets 

samhällsekonomiska kalkylmodell. Ekonomisk teori och värderingar. 
48 SIKA Rapport 2008:3 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: 

ASEK 4. s. 3. 
49 Sampers är en prognosmodell som enkelt uttryckt används för att analysera hur 

resmönster och efterfrågan påverkas av förändringar i transportsystemet. Samkalk finns 

integrerad i Sampers och syftar till att analysera samhällsekonomiska effekter av 

prognosen (SIKA (2004) Sampers och Samgods. Nationella modeller för prognoser och analyser 

inom transportsektorn.). 
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slutsatsen att majoriteten av gruppens ledamöter hade en ekonomisk 

eller teknisk utbildningsbakgrund och att gruppens sammansättning 

därmed dominerades av ingenjörer och ekonomer tillsammans. Ett 

mindre antal, bland annat den intervjuade, hade i första hand 

specialiserat sig inom neoklassisk nationalekonomi. 

Förankringen i vetenskap och expertkunskap är en central del av 

både ASEKs och SIKAs egenpresentation. På myndighetens hemsida 

kallas SIKA för ”en modern expertmyndighet”50 och i samband med 

upphörandet beskrivs Trafikanalys som ”en ny kunskapsmyndighet för 

transportpolitiken”.51 Enligt översynerna har de rekommenderade 

kalkylvärdena granskats av DPUs respektive SIKAs vetenskapliga råd.52 

Översynerna sägs syfta till att ”spegla dagens bästa kunskap på 

respektive område”53 och att de kalkylvärden som rekommenderas ska 

”utgå från Vetenskap [sic!] och beprövad erfarenhet.”54 Betoningen på 

vetenskaplig förankring ökar i de senare översynerna, inte bara vad 

gäller beskrivningar av vad översynen ska uppnå. Forskningen blir mer 

synlig i huvudrapporterna. I inledningen till den fjärde översynen, efter 

föregående citat, skriver ASEK: 
 

En indikator på att rekommenderade värderingar och 

metoder är vetenskapliga, är att de finns beskrivna och 

diskuterade i den vetenskapliga litteraturen. En annan är att 

erkända forskare anser att teoretiska och empiriska resultat 

framstår som relevanta.55 

 

Enligt den intervjuade ASEK-ledamoten var översynerna i första hand 

inriktade på en uppdatering av värdena till nya prisnivåer med hänsyn 

till inflation. Det var med andra ord inte alla värden som granskades 

med utgångspunkt i om det skett en, som intervjupersonen säger, reell 

förändring, det vill säga en förändring oberoende av inflationen.  

Det är svårt att säga vilken specifik betydelse som ASEK-översynerna 

har haft i transportpolitiken. Det framgår inte av det material som jag 

har tittat på. Arbetet som sådant kan dock förstås som ett tydligt 

legitimitetsskapande arbete. Jämförelsen mellan ASEKs skriftliga 

                                                      
50 SIKAs hemsida, www.sika-institute.se 20100908. 
51 Ibid. 20110706. 
52 Detta nämns dock inte i den tredje översynen (SIKA 2002:4). Det vetenskapliga rådet var 

inaktivt under några år i början av nollnolltalet. I samband med den fjärde översynens 

tillsattes ett specifikt vetenskapligt råd för detta ändamål som hade en mer tillfällig 

karaktär. (Intervju 20100621). 
53 Samplan Nr 1995:13 s. 1, se även SIKA 1999:6 s. 11. 
54 SIKA 2008:3 s. 7. 
55 Ibid. 
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framställningar och de större transportpolitiska propositioner som lagts 

fram under samma perioder visar stora likheter i sättet att formulera sig, 

trots skillnader i behandlingen av den samhällsekonomiska analysens 

innehåll. Det är min uppfattning att ASEK har varit den mest centrala 

gruppen av experter på samhällsekonomiska analyser i det 

transportpolitiska sammanhanget under nollnolltalet. Dels med anledning 

av sammansättningen av representanter från olika myndigheter under 

SIKAs ledning under period då transportpolitiken och planeringen 

successivt blivit alltmer transportslagsövergripande. Dels som en länk 

mellan forskare och transportsektorns aktörer. 

De förändringar som har skett under slutet av detta decennium har 

förändrat ASEKs roll. När Trafikverket och Trafikanalys bildades 

övergick merparten av SIKAs verksamhet till Trafikanalys – en 

myndighet av ungefär samma storleksordning – men ASEKs 

verksamhet överfördes till det nybildade Trafikverket. Detta var på ett 

sätt en naturlig följd av att underlag från olika trafikverk nu inte längre 

behövde samordnas av en extern part. Samtidigt beskrevs ASEKs – eller 

rättare sagt SIKAs – uppdrag också som att vara en part som kunde 

producera ett mer oberoende underlag, även om arbetsgruppen enligt 

intervjupersonen snarare fungerade som ett samarbete där trafikverken 

hade relativt stort inflytande över resultatet.  

Det finns några ytterligare saker som talar för att SIKAs inflytande 

över utvecklingen av den samhällsekonomiska analysen minskade 

mellan det tidiga och sena nollnolltalet. Under 2007 tog trafikverken 

gemensamt initiativ till ett metodutvecklingsarbete av de 

samhällsekonomiska analyserna inför den kommande planerings-

omgången. En grupp på drygt tjugo personer från alla fyra 

trafikverken56 bildades med en majoritet deltagare från Vägverket och 

Banverket. En professor i transportsystemanalys anlitades för att leda 

gruppens arbete. SIKA inbjöds att delta och hade två representanter i 

arbetsgruppen.57 I det regeringsuppdrag om inledande av 

åtgärdsplanering som kom i början av 2008 var det trafikverken som fick 

uppdraget att ”gemensamt förbereda modeller och metoder för de 

samhällsekonomiska bedömningar som krävs i åtgärdsplaneringen.”58 

SIKA uppdrogs att bistå trafikverken i deras arbete.59 

                                                      
56 Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket. 
57 Se delrapporten ”Lägesrapport. Samhällsekonomi stora objekt” i Banverket, Vägverket, 

Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen (2008) Redovisning av uppdrag. Inför åtgärdsplaneringen 

2010-2020.  
58 Regeringsbeslut 2008-01-17. 
59 Ibid. 
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Den långsiktiga planeringen av infrastruktur 

Den långsiktiga planeringen är sedan 1998 organiserad i två faser, vars 

övergång markeras av en infrastrukturproposition. Den första fasen 

kallas inriktningsplanering och den andra fasen kallas åtgärdsplanering. 

Det är transportpolitikens inriktning som står i centrum för den första 

fasen och som läggs fast i en infrastrukturproposition. Därefter inleds 

åtgärdsplaneringen som syftar till att verkställa den beslutade 

inriktningen genom konkreta åtgärder. En stor del av 

åtgärdsplaneringen handlar om investeringsåtgärder i transport-

systemet, bland annat investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. 

Eftersom de upplevda behoven oftast är större än de resurser som finns 

till förfogande krävs det en prioritering mellan objekt för att fastställa 

vilka vägar och järnvägslänkar som ska byggas under den kommande 

planperioden.  De långsiktiga planerna sträcker sig i regel över perioder 

om tolv år och överlappar varandra. Det innebär att när planen för 2010-

2021 utarbetades villkorades den planeringen av redan beslutade objekt 

som fanns i planen för perioden 2004-2015, en plan som ersätts när den 

nya träder i kraft.  

Trafikverken ansvarar för att upprätta den nationella planen. 

Därutöver upprättas 21 länsplaner. Detta var tidigare Länsstyrelsens 

uppdrag men idag erbjuds i första hand det regionala samverkans- eller 

självstyrelseorganet att åta sig denna uppgift. Under den senaste 

planeringsomgången upprättades sexton av länsplanerna av regionala 

självstyrelse- eller samverkansorgan, under föregående omgång fyra. 

Skulle det regionala samverkans- eller självstyrelseorganet inte ta på sig 

uppdraget åläggs det Länsstyrelsen. Uppdraget innehåller direktiv för 

hur planeringen ska genomföras och för hur åtgärder ska prioriteras. 

Den förändrade relationen mellan de regionala planupprättarna och 

staten innebär med andra ord ett större regionalt inflytande samtidigt 

som de regionala planupprättarna hålls ansvariga för sin prioritering i 

förhållande till staten som finansierar infrastrukturen och därmed också 

bestämmer hur planeringsramen ska fördelas mellan regionerna.  

 

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen är det regionala självstyrelseorganet i Västra 

Götaland. Denna region var tillsammans med Region Skåne en del av 

försöksverksamheten60 med ändrad regional ansvarsfördelning från 

1999 fram till 2011, då verksamheten gjordes bestående. Det utökade 

ansvaret innebär utöver landstingets ansvar för hälso- och sjukvård 

                                                      
60 SFS 1996:1414, Lag (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. 
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även ansvar för regional tillväxt och utveckling. Västra Götalands-

regionen övertog därmed huvudansvaret för det långsiktiga regionala 

utvecklingsarbetet av Länsstyrelsen. I Västra Götalands län finns 

fyrtionio kommuner och fyra kommunala samverkansorgan: Fyrbodal, 

Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen. 

Det är Västra Götalandsregionens fullmäktige som fastställer den 

regionala planens innehåll, medan regeringen fastställer den slutgiltiga 

fördelningen av medel mellan regionerna. Regionstyrelsen har ansvaret 

för att sammanställa ett planförslaget och till sin hjälp av styrelsen olika 

beredningsgrupper där representanter för de kommunala 

samverkansorganen finns representerade. I åtgärdsplaneringen för 

perioden 2010-2021 skedde det operativa planarbetet i 

Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU). 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för befintlig forskning som på olika sätt är 

relevant för min studie. Avsnittet inleds med en översikt över ett antal 

tidigare studier av transportsystemets framväxt, politik och planering. 

Syftet är inte att göra en uttömmande redogörelse utan att mer 

översiktligt relatera min studie till samhälls- och humanvetenskaplig 

forskning om planering och politik inom transportområdet. Jag har i 

huvudsak avgränsat mig till studier av hur utvecklingen sett ut i 

Sverige. I ett följande avsnitt behandlar jag kortfattat ett antal studier 

som på olika sätt berör samproduktion mellan kvantifiering, 

kalkyleringspraktiker och samhälle, politik.  

 

Transportsystemets framväxt, politik och planering 

Flera historiska studier har skildrat transportsystemets utveckling under 

nittonhundratalet i Sverige.61 I början av detta sekel gjorde bilismen sitt 

inträde. Det kom att sätta stark prägel både på utvecklingen av den 

materiella infrastrukturen och på transportpolitiken under många år 

                                                      
61 Blomkvist 2001, Falkemark, Gunnar (2006) Politik, mobilitet och miljö. Om den historiska 

framväxten av ett ohållbart transportsystem. Gidlund, Möklinta., Gullberg, Anders (1990) 

”Bilen som första stadsmakt” s. 57-86 i Beckman, Svante (red.) (1990) Miljö, media, makt. 

Carlsson, Stockholm., Kaijser, Arne (1994) I fädrens spår. Den svenska infrastrukturens 

historiska utveckling och framtida utmaningar. Carlsson Bokförlag, Stockholm. För urban 

infrastrukturplanering se även Lundin, Per (2008) Bilsamhället: ideologi, expertis och 

regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Diss. Kungliga tekniska högskolan, Stockholmia 

förlag, Stockholm och Ekman, Tomas (2003) Spår i vägen. Teknikval, politik & spårvägstrafik i 

Stockholm 1920-2002. Diss. Kungliga Tekniska Högskolan.  
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framöver. Flera forskare talar om hur ett bilsamhälle växte fram under 

efterkrigstiden i Sverige.62 Anpassningen av samhället till massbilismen 

var som bekant inte ett svenskt fenomen. USA uppfattades i Sverige som 

ett föregångsland och utvecklingen i europeiska länder influerades av 

den amerikanska.63 

I avhandlingen Den goda vägens vänner utforskar historikern Pär 

Blomkvist hur anpassningen av samhället till den framväxande bilismen 

kunde ske så friktionsfritt. Han visar hur organiserade bilintressen 

utövat ett betydande inflytande över hur transportsystemet utvecklats. 

Inflytandet hos organiserade intressegrupper har belagts i flera studier.64 

Flera av de historiska studierna pekar också på den betydelse som 

vägteknisk expertis har haft för transportsystemets framväxt och 

samhällets anpassning till bilismen.65 En viktig poäng som Blomkvist 

gör är att väg- och billobbyn tillsammans med vägingenjörerna skaffade 

sig privilegiet att formulera transportpolitikens problem.  

Liknande slutsatser dras av Per Lundin, historiker, i avhandlingen 

Bilsamhället som beskriver hur svensk stads- och trafikplanering under 

efterkrigstiden kom att radikalt anpassas efter bilen som norm, av 

statsvetaren Gunnar Falkemark i boken Politik, mobilitet och miljö, som 

redogör för både järnvägsinfrastrukturens och vägnätets framväxt under 

närmare två hundra år, samt av teknikhistorikern Arne Kaijser i boken I 

Fädrens spår.66 I likhet med Falkemark uppmärksammar Kaijser 

järnvägssystemets utveckling under artonhundratalet och tidigt 

nittonhundratal. Blomkvist, Falkemark och Kaijser utgår från ansatsen 

Large technical systems (LTS) som utvecklats av Thomas P. Hughes. 

Idéhistorikern Jonas Anshelm har skrivit om hur bilismen inte bara 

omgavs av framtidsoptimism utan också kriterades kraftigt med 

utgångspunkt i ett av de stora och omedelbara problem som följde på 

                                                      
62 Blomkvist 2001, Gullberg 1990, Lundin 2008, Tengström, Emin (1990) ”Bilsamhället. 

Bilens makt och makten över bilismen” s. 11-56 i Beckman, Svante (red.) (1990) Miljö, 

media, makt. Carlsson, Stockholm. 
63 Lundin 2008 s. 28ff, se även Tengström 1990 s. 33 och Hall, Peter (2002) Cities of tomorrow. 

An intellectual history of planning and design in the twentieth century. Tredje utgåvan. 

Blackwell publishing, Oxford s. 294ff. 
64 Falkemark, Gunnar (1999) Politik, lobbyism och manipulation: svensk trafikpolitik i 

verkligheten. Nya Doxa, Nora., Falkemark 2006, Lundin 2008, Melin, Carl (2000) Makten över 

trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut. 

Diss. Uppsala  

universitet, Uppsala., Tengström 1990.   
65 Blomkvist 2001, Falkemark 2006, Lundin 2008. 
66 Blomkvist 2001, Falkemark 2006, Lundin 2008, Kaijser 1994. 
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massbilismen: trafikdöden.67 Även ekonomhistorikern Rikard Skårfors 

visar hur det växte fram en kritik mot bilismen under nittonhundratalets 

andra hälft, i sin avhandling som handlar om Stockholms trafik-

ledsutbyggnad under åren 1960-1975.68 

Kopplingen mellan bilen och makt har särskilt lyfts fram i några 

studier. Humanekologen Emin Tengström och stadsbyggnadsforskaren 

Anders Gullberg skildrar i sina respektive studier hur bilen och 

bilåkandet har blivit normativt i förhållande till andra trafikslag och 

färdsätt.69 Blomkvist visar hur bilen framställdes som rationell och 

samhällsnyttig av sina förespråkare.70 Falkemark belyser den kraft som 

ligger i ett stort tekniskt system som är anpassat till bilismen och hur det 

motverkar en omställning till ett mer miljövänligt transportsystem.71   

Nittonhundratalets transportpolitik dominerades av det konkurrens-

förhållande som uppstod mellan väg- och järnvägstrafik i och med 

bilismens inträde.72 Statsvetaren Jörgen Wedin skriver att en 

grundläggande politisk fråga handlade om i vilken utsträckning och på 

vilket sätt som staten skulle engagera sig i detta förhållande.73 I sin 

avhandling Spelet om trafikpolitiken studerar han hur detta yttrade sig i 

två av de stora trafikpolitiska besluten, 1963 och 197974, och konstaterar 

en kraftig svängning i riktning mot större statlig inblandning.  

Även statsvetaren Carl Melin studerar transportpolitiken i sin 

avhandling. Hans främsta intresse rör organiserade intressegruppers 

inflytande över politiska beslut. Melin följer processen kring 1998 års 

transportpolitiska beslut, ett beslut som föregicks av en parlamentarisk 

utredning (Kommunikationskommittén). Melin konstaterar att beslutet 

avvek från många av kommitténs förslag på konkreta åtgärder om hur 

transportsystemet kunde ställas om i mer miljövänlig riktning. Han 

menar att organiserade intressen utövade ett stort inflytande över 

beslutet, inte minst de kapitalstarka organisationerna som här utgjordes 

av organiserade vägintressen.75 

                                                      
67 Anshelm Jonas (2005) Rekordårens tbc. Debatten om trafiksäkerhet i Sverige 1945-1965. Tema 

T Rapport Nr 44. Tema Teknik och social förändring, Linköping.  
68 Skårfors, Rikard (2001) Stockholms trafikledsutbyggnad. Förändrade förutsättningar för beslut 

och implementering 1960-1975. Diss. Uppsala Universitet. 
69 Tengström 1990, Gullberg 1990. 
70 Blomkvist 2001. 
71 Falkemark 2006. 
72 Falkemark 2006, Wedin 1982. 
73 Wedin 1982 s. 11ff, 24ff. 
74 De transportpolitiska besluten 1963, 1979, 1988 och 1998 är beslut om politikens 

långsiktiga inriktning. 
75 Melin 2000. 
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Ett flertal studier har uppmärksammat beslutsfattande och 

maktutövning kring konkreta infrastrukturprojekt. I boken Att offra 

västkusten, författad av Gunnar Falkemark och Peter Westdahl, beskrivs 

maktkampen kring motorvägsbygget i Bohuslän på åttiotalet. Här ställs 

miljöintressen mot ekonomiska intressen. Falkemarks bok Politik, 

lobbyism och manipulation är en analys av beslutsprocesserna kring flera 

specifika infrastrukturobjekt på 1990-talet. En av Falkemarks slutsatser 

här är att viktiga politiska beslut om infrastruktur uppvisar en bakvänd 

beslutsprocess där beslutet fattas först och sedan legitimeras med 

”fakta” medan motsägande underlag försummas.76  

En inflytelserik studie av rationalitet och makt är den danske 

planeringsforskaren Bent Flyvbjergs avhandling om urban infra-

strukturplanering i Ålborg på åttio- och nittiotalen.77 Flyvbjerg visar hur 

starka aktörer kom att definiera vad som räknades som kunskap och att 

de på så sätt kunde styra processen. I hans studie utövade 

Handelskammaren i Ålborg ett sådant inflytande med resultatet att 

biltrafiken i innerstaden inte reducerades förmån för kollektiva 

transportlösningar, vilket även hade gynnat oskyddade trafikanter. 

Även här står ekonomiska intressen i motsättning till (den urbana) 

miljön. 

Många fallstudier78 av enskilda och omtvistade infrastrukturprojekt 

vittnar om infrastrukturens konfliktladdade karaktär.79 Infrastruktur är 

förenat med olika framtidsvisioner och intressen som ofta står i 
                                                      
76 Falkemark 1999, Falkemark, Gunnar & Westdahl, Peter (1991) Att offra Västkusten: det  

politiska och rättsliga spelet kring ScanLink och motorvägsbygget i Bohuslän. Rabén & Sjögren, 

Stockholm.  
77 Flyvbjerg, Bent (1998) Rationality and power: democracy in practice. University of Chicago 

Press, Chicago. Ursprungligen Flyvbjerg, Bent (1991) Rationalitet og magt. Bd 1, Det konkretes 

videnskab Akademisk forlag, Diss. Aalborg universitet, Köpenhamn och Flyvbjerg, Bent 

(1991) Rationalitet og magt. Bd 2, Et case-baseret studie af planlægning, politik og modernitet. 

Akademisk forlag, Diss. Aalborg universitet, Köpenhamn. 
78 Alternativt studier av ett fåtal specifika fall. 
79 Blomquist, Christine & Jacobsson, Bengt (2002). Drömmar om framtiden. Beslut kring 

infrastruktur. Studentlitteratur, Lund., Dekker Linnros, Hannah (1999) Naturen, betongen och 

den goda jorden. Öresundsbron och motståndets diskurser. Lic. Lunds universitet, Lund., 

Falkemark 1999, Falkemark & Westdahl 1991, Frisk, Maria (2008). Sju miljarder för sju 

minuter? Planering, politik och hybrida geografier i tunnelbygget genom Hallandsås. Diss. 

Karlstad universitet, Karlstad., Henecke, Birgitta (2006). Plan & protest. En sociologisk studie 

av kontroverser, demokrati och makt i den fysiska planeringen. Diss. Lund: Lunds universitet., 

Isaksson, Karolina (2001) Framtidens trafiksystem? Maktutövningen i konflikterna om rummet 

och miljön i Dennispaketets vägfrågor, Diss. Linköpings universitet, Linköping, Sjölander 

Lindqvist, Annelie (2004). Local environment at stake. The Hallandsås railway tunnel in a social 

and cultural context. Diss. Lunds Universitet, Lund., Soneryd, Storbjörk, Sofie (2001). 

Vägskäl. Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50. Diss. 

Linköping Universitet, Linköping. 
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motsättning till varandra. I regel involverar dessa kontroverser en 

motsättning mellan ekonomiska intressen och intressen som rör natur- 

och kulturmiljöer. Statsvetaren Sofie Storbjörk utforskar i sin avhandling 

Vägskäl miljöfrågan och glappet mellan planeringens ideal och praktik i 

fallet Riksväg 50. Enligt henne är miljöfrågan betydligt mer komplex i 

praktiken än hur den framställs i policy- och planeringsdokument.80  

I planeringsforskaren Karolina Isakssons avhandling Framtidens 

trafiksystem? sätts makten, rummet och miljön i fokus och hon visar hur 

makten i konflikter kring rummet och miljön bland annat yttrar sig i en 

marginalisering av sociala och politiska problematiseringar. Det är ett 

uttryck för en diskursiv makt som innebär att aktörer, för att få gehör, 

tvingas anpassa sig till en teknisk-ekonomisk argumentation.81 

Flera befintliga studier kommer in på frågor om ontologi och 

kunskapssyn och om förutsättningarna att involvera olika kunskaper i 

transportpolitik och –planering i praktiken. Kulturgeografen Maria 

Frisks avhandling om tunneln i Hallandsås utgör en kritisk analys av 

planeringens och politikens ontologier, inte minst planeringens 

antropocentrism.82 Hallandsås har varit föremål för flera studier.83 

Humanekologen Anneli Sjölander Lindqvist uppmärksammar lokal-

samhällets förståelse av närmiljön som historiskt kontextualiserad och 

erfarenhetsbaserad. Hon menar att olika aktörer har vitt skilda 

förståelser av närmiljön – andra agerar utifrån en teknisk/vetenskaplig 

förståelse, vilket kan sättas i relation till Frisks studie av planeringens 

ontologi och Storbjörks analys av miljöfrågans komplexitet. Enligt 

Sjölander Lindqvist är det en stor skillnad mellan å ena sidan statliga 

aktörers synsätt och å andra sidan lokalbefolkningens.84  

Sociologen Linda Soneryd utforskar i sin avhandling Environmental 

conflicts and deliberative solutions? medborgardeltagande i beslut som rör 

miljöfrågor, hennes studie rör expansionen av en flygplats. Soneryd 

visar att förutsättningarna för medborgardeltagande i planeringen 

brister i praktiken.85 Statsvetaren Johan Wänström kommer fram till 

liknande slutsatser i sin studie av samrådsmöten i planeringen av 

järnvägsprojektet Ostlänken.86 

                                                      
80 Storbjörk 2001. 
81 Isaksson, Karolina 2001. 
82

 Frisk 2008. 
83 Blomquist & Jacobsson 2002, Frisk 2008, Sjölander Lindqvist 2004. 
84 Sjölander Lindqvist 2004. 
85 Soneryd, Linda (2002) Environmental conflicts and deliberative solutions? A case study of 

public participation in EIA in Sweden. Diss. Örebro Universitet, Örebro. 
86 Wänström, Johan (2009) Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? Arkiv 

förlag, Lund. 
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Flera av ovan nämnda studier är kritiska analyser av hur 

planeringsideal om demokrati, samverkan och processer där olika röster 

får komma till tals fungerar i praktiken. Sammantaget pekar de på att 

tillämpningen av dessa ideal i transportpolitiken och infra-

strukturplaneringen ofta är förenad med betydande svårigheter, både 

praktiska och principiella. 

En annan, närliggande, strömning inom den transportpolitiska 

forskningen rör frågor om genus och rättvisa. Humanekologen Merritt 

Polk har kritiskt analyserat bilen som teknisk artefakt ur 

genusperspektiv och relaterat denna analys till transportpolitiska mål 

om ett mer hållbart transportsystem.87 Kulturgeografen Tora Friberg och 

genusforskaren Anita Larsson har forskat om genus och planering i bred 

mening.88 Planeringsforskaren Ulrika Gunnarsson-Östling har i sin 

avhandling uppmärksammat genusdiskurser och hållbarhetsfrågor som 

även inkluderar miljörättvisa. Hon förespråkar ett synliggörande av 

planeringens politiska innehåll genom att olika framtidsbilder erkänns.89 

Sammanfattningsvis skildrar den befintliga forskningen om 

transportsystemets framväxt, politik och planering ett starkt laddat och 

konfliktfyllt empiriskt område. Historiskt sett har organiserade intressen 

och vägteknisk expertis haft stort inflytande på transportsystemets 

utveckling. Under senare delen av nittonhundratalet har den kritiska 

diskussionen om bilismen ökat i intensitet och många studier skildrar 

konflikter kring infrastruktur. Min studie bidrar till detta forskningsfält 

genom att belysa den ekonomiska expertisens inflytande som ett viktigt 

fenomen i samtida transportpolitik. 

 

Den vetenskapliga diskussionen och studier om CBA 

I detta avsnitt redogör jag mer specifikt för forskning som berör CBA. 

Jag redogör för några studier av CBA med anknytning till 

transportsektorn, berör sedan den vetenskapliga diskussionen om CBA 

                                                      
87 Polk, Merritt (1998) Gendered mobility. A study of women's and men's relations to 

automobility in Sweden. Diss. Göteborg Universitet, Göteborg. 
88 Friberg, Tora och Anita Larsson (1994) Genusperspektiv i översiktlig planering. Rapport 148. 

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, Lund. Friberg, 

Tora och Anita Larsson (2000) Att bedriva jämställdhet med kommunal översiktsplanering. 

Rapport 157. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, 

Lund. Friberg, Tora och Anita Larsson (2002) Steg framåt. Strategier och villkor för att 

förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering. Rapport 162. Institutionen för 

kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, Lund. 
89 Gunnarsson-Östling, Ulrika (2011) Just sustainable futures: gender and environmental justice 

considerations in planning, Diss. Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. 
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mellan nationalekonomer, jurister och filosofer och behandlar slutligen 

Theodore Porters forskning om CBA. 

I en explorativ studie undersöker transportforskarna Bengt 

Holmberg och Patrik Nylander olika aktörers syn på samhälls-

ekonomiska kalkyler i transportsektorn, med det övergripande syftet att 

bidra till ett förbättrat beslutsunderlag.90 Deras analys, som baseras på 

intervjuer med politiker, tjänstemän samt forskare i statsvetenskap och 

nationalekonomi, visar att begreppet samhällsekonomisk effektivitet i 

det övergripande transportpolitiska målet tolkas mycket brett av de 

flesta intervjuade. Holmberg och Nylander skriver att ”[i]ngen av de 

intervjuade, inte ens forskarna, uppger att målet bör ges en tolkning som 

överensstämmer med den gängse inom nationalekonomin.”91 Enligt 

författarna tolkas begreppet också på olika sätt. De skriver att den 

samhällsekonomiska analysmetoden av många politiker och tjänstemän 

uppfattas som svårbegriplig och otillgänglig, även om de flesta 

intervjuade menar den behövs förutsatt att beslutet i slutändan fattas på 

politiska grunder.92  

Ovan nämnda Bent Flyvbjerg har i flera publikationer konstaterat att 

det finns stora avvikelser mellan den predicerade samhällsekonomiska 

lönsamheten hos stora infrastrukturprojekt och vad som sedan blir 

utfallet.93 Med utgångspunkt i studier genomförda i Storbritannien och 

USA menar han att kalkyler som ska utgöra beslutsunderlag tenderar att 

göras för optimistiska under inflytande av starka intressen.94 

Den svenske filosofen Sven-Ove Hansson presenterar tio filosofiska 

problem med CBA i en artikel,95 bland annat att metoden bygger på 

kommensurering som medför att värden reduceras samt att värderingar 

som är gjorda i en bestämd kontext appliceras i andra sammanhang.96 

Han manar till större uppmärksamhet mot analysmetodens problem, 

                                                      
90 Holmberg, Bengt och Nylander, Patrik (2005) Olika aktörers syn på samhällsekonomiska 

kalkyler, opublicerad uppsats.  
91 Holmberg & Nylander 2005 s. 37. 
92 Ibid. s. 38. 
93 Flyvbjerg, Bent (2008) “Curbing optimism bias and strategic misrepresentation in 

planning: reference class forecasting in practice” s. 3-21 i  European Planning Studies s. Årg. 

16, Nr. 1, Flyvbjerg, Bent (2009) ”Survival of the unfittest: why the worst infrastructure 

gets built – and what we can do about it” s. 344-367 i Oxford Review of Economic Policy, Årg. 

25, Nr. 3. 
94 Flyvbjerg 2009.  
95 Hansson, Sven-Ove (2007) ”Philosophical problems in cost-benefit analysis” s. 163-183 i 

Economics and Philosophy, 23. 
96 Hansson 2007 s. 176ff. 
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men drar med hänvisning till bristen på tillfredsställande alternativ 

slutsatsen att den ändå kan användas om det görs med försiktighet.97  

Filosofen Daniel M. Hausman och nationalekonomen Michael S. 

McPherson kritiserar CBA på en rad punkter.98 De menar att flera av de 

antaganden som ligger till grund för metoden komplicerar dess 

tillämpning som utvärderingsinstrument i offentlig sektor.99 Enligt 

Hausman och McPherson kan cost-benefit-analyser vara informativa i 

politiska beslut, men de är långt ifrån ett tillräckligt beslutsunderlag och 

bör därför inte tillskrivas för stor vikt. Den främsta orsaken till det är att 

metodens välfärdsbegrepp är så snävt. Den teoretiska grunden för 

metoden inbegriper enligt författarna en rad tveksamma antaganden 

och bortser från frågor som har med rättigheter, rättvisa och jämlikhet 

att göra.100 De skriver: 
 

Willingness to pay or to accept compensation is at best an 

imperfect indication of preference satisfaction – one that 

privileges the status quo distribution – and preference 

satisfaction is at best an imperfect indicator of welfare.101 

 

De betonar att CBA inte är en värdefri metod som kan ha en 

vetenskaplig giltighet i beslutsfattandet och att den lämpar sig bäst i 

småskaliga beslut som inte har så stora konsekvenser:102  
 

In circumstances where those who favor a policy are richer 

than those who oppose it, where the consequences will be 

lasting, serious, and uncertain or where the policy choice 

raises other moral questions (such as questions of equity), the 

application of cost-benefit analysis – even as merely a source 

of information – will be much more questionable.103  

 

Tyvärr, menar Hausman och McPerson, är det just i beslut med sådana 

omständigheter som beslutsfattare tenderar att låta sig vägledas av CBA.  

I ett specialnummer av tidskriften Journal of legal studies104 möts 

filosofiska, juridiska och nationalekonomiska perspektiv på CBA. 

Bidragen kommer från både förespråkare och kritiker av metoden och 

                                                      
97 Hansson 2007 s. 182. 
98 Hausman, Daniel M. & McPherson, Michael S. (2006) Economic analysis, moral philosophy 

and public policy. Andra utgåvan. Cambridge University Press, New York. 
99 Hausman & McPherson 2006 s. 144ff. 
100 Ibid. s. 152f. 
101 Ibid. s. 153. 
102 Ibid. s. 153f. 
103 Ibid. s. 154. 
104 Journal of legal studies Årg. 29 Nr. 2, 2000. 
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behandlar frågor om hur CBA bör ses som utvärderingsmetod och dess 

problem. Försvarare av CBA påpekar att metoden främst bör användas 

och bedömas på pragmatiska grunder105 och att dess lämplighet måste 

ses i relation till det specifika tillämpningsområdet.106 Henry S. 

Richardson tillbakavisar tillämpningen av CBA i offentligt 

beslutsfattande och kritiserar bland annat metoden för att inte ha 

kapacitet att hantera ny relevant information.107 Martha C. Nussbaum 

kritiserar CBA för att bortse från moraliska frågor rörande medborgares 

grundläggande rättigheter.108 Amartya Sen problematiserar marknads-

modellen som grund för värdering.109 

CBA utgör även ämnet för ett specialnummer av tidskriften 

Environmental and Resource Economics.110 Detta nummer är till stor del 

fokuserat på metoder för att bestämma individens betalningsvilja, vilka 

ligger till grund cost-benefit-analysens värderingar av effekter som 

vanligtvis inte omfattas av monetära värden. Diskussionen av dessa 

metoder är influerad av den beteendeekonomiska forskningens 

problematisering av preferenser som stabila och konsekventa. Denna 

forskning påvisar empiriska avvikelser från den neoklassiska teorins 

konceptualisering av individen och hennes preferenser, som är 

grundläggande för CBA. Bidragen pekar på problem med dessa 

”anomalier” och diskuterar hur värderingsmetoderna kan utvecklas.111 

Skarp kritik har riktats mot tillämpningen av CBA från 

miljöekonomiskt håll. Här kan den svenske miljöekonomen Peter 

Söderbaum nämnas som i flera publikationer problematiserat det 

neoklassiska, ekonomiska synsättet i politiska beslut inom miljöområdet 

och argumenterat för en större vetenskaplig pluralism och ett mer 

                                                      
105 Sunstein, Cass R. (2000) “Cognition and cost-benefit analysis” s. 1037-1057 i Journal of 

legal studies Årg. 29 Nr. S2., Posner, Richard A. (2000) “Cost-benefit analysis: definition, 

justification, and comment on conference papers” s. 1153-1177 i Journal of legal studies Årg. 

29 Nr. S2. 
106 Kornhauser, Lewis A. (2000) “On justifying cost-benefit analysis” s. 1037-1057 i Journal of 

legal studies Årg. 29 Nr. S2. 
107 Richardson, Henry S. (2000) ”The stupidity of the cost-benefit standard” s. 971-1003 i 

Journal of legal studies Årg. 29 Nr. S2. 
108 Nussbaum, Martha C. “The Costs of Tragedy: Some Moral Limits of Cost-Benefit 

Analysis” s. 1005-1036 i Journal of legal studies Årg. 29 Nr. S2. 
109 Sen, Amartya (2000)“The discipline of cost- benefit analysis” s. 931-952 i Journal of legal 

studies Årg. 29 Nr. S2. 
110 Environmental & Resource Economics Årg. 32 Nr. 1, 2005. 
111 För en diskussion av flera av de texter som behandlas i detta och föregående stycke, se 

Hansen, Fredrik (2009) ”Metodologiska perspektiv på kostnads-nyttoanalys”, Rapport, 

CTS. Publicerad som arbetspapper: swopec.hhs.se. 
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mångsidigt beslutsunderlag.112 Enligt honom ligger problemet framför 

allt i att CBA, som vilar på ett specifikt ekonomiskt paradigm, blivit så 

dominerande i ett politiskt sammanhang. 

Vetenskapshistorikern Theodore Porter har utforskat uppkomsten av 

CBA under 30-talet i USA. Som jag inledningsvis nämnde började 

metoden tillämpas av det amerikanska försvarets ingenjörer och tilldrog 

sig först decennier senare nationalekonomiskt intresse. Först under 

tidigt femtiotal började ekonomer engagera sig och då fortfarande 

främst i den praktiska offentliga verksamheten, senare under samma 

decennium blev metoden också föremål för vetenskapligt intresse enligt 

Porter. Vid sidan av vattenprojekt menar han att även byggandet av 

motorvägar har drivit tillämpningen av CBA i USA.113 Porter hävdar att 

CBA och kvantitativa teknologier generellt är attraktiva och efterfrågade 

i offentlig administration för att de hanterar politiska problem och 

konflikter. Detta är ett centralt argument i boken Trust in numbers. 

Genom att tillämpa strikta regler som standardiserar underlag och 

beslut – och som ytterst manifesteras i kvantitativa teknologier som CBA 

– osynliggörs antaganden och annat som uppfattas som subjektivitet 

eller godtycklighet. Porter har även utvecklat detta i en uppsats om CBA 

och värderingen av mänskligt liv. Här poängterar han att den 

objektivitet som förknippas med CBA inte har så mycket med realism 

eller sanningsanspråk att göra som med regler och frånvaron av 

subjektiva inslag.114 

Sammantaget visar denna genomgång på förekomsten av en kritisk 

forskningsdiskussion om CBA som påpekar brister med metoden av 

både principiell och teknisk natur. 

 

                                                      
112 Söderbaum, Peter (2006) “Democracy and sustainable development – what is the 

alternative to cost-benefit analysis?” s. 182-190 i Integrated Environmental Assessment and 

Management Årg. 2, Nr. 2. Söderbaum, Peter (2000) Ecological economics. A political 

Economics approach to environment and development. Earthscan, London. 
113 Porter 1995 s. 148ff. 
114 Porter, Theodore M. 1994a ”Objectivity as standardization. The rhetorics of 

impersonality in measurement, statistics and cost-benefit analysis” s. s. 197-237 i Megill, A. 

(red.) Rethinking Objectivity. Duke University Press, London. 
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Att studera samproduktion 
Jag skrev i föregående kapitel att en central utgångspunkt för 

avhandlingen är att det inte finns några givna gränser mellan vetenskap 

och samhälle och att jag riktar min uppmärksamhet mot det ömsesidiga 

formandet mellan dessa sfärer. En studie av samproduktion väcker 

onekligen många frågor om den egna forskningen, om dess antaganden, 

metoder och giltighet.  

Mitt ärende i detta kapitel är att ge en närmare beskrivning av 

studiens förutsättningar. Jag beskriver inledningsvis två traditioner i 

forskningen om samproduktion och positionerar min studie i 

förhållande till dem. Efter detta inledande avsnitt följer en beskrivning 

av avhandlingsarbetets tidiga skeden, vilka jag betraktar som en 

förstudie. Det följs av ett avsnitt om studiens upplägg. Därefter 

beskriver jag mitt arbete med avhandlingens två huvudsakliga 

empiriska material: dokument och intervjuer. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för de viktigaste begreppen, mina analytiska verktyg. 

I antologin States of knowledge: the co-production of science and social 

order samlas ett antal texter från olika forskare inom STS-fältet under 

temat samproduktion.1 Teknik- och vetenskapsforskaren Sheila Jasanoff, 

redaktör för boken och den som särskilt kommit att förknippas med 

begreppet, skriver inledningsvis:  
  

Briefly stated, co-production is shorthand for the proposition 

that the ways in which we know and represent the world 

(both nature and society) are inseparable from the ways in 

which we choose to live in it.2 

 

                                                      
1
 Jasanoff (red) 2004a. 

2
 Jasanoff 2004b s. 2. 
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Jasanoff försöker med utgångspunkt i detta begrepp – eller som hon 

säger, idiom – att föra samman en mängd studier inom STS och att 

stimulera till en dialog med andra delar av det samhällsvetenskapliga 

fältet. Enligt henne bör samproduktionsbegreppet inte uppfattas som en 

teori eller en strikt metodansats, utan snarare som ett ramverk för att 

tolka och analysera den komplexa relationen mellan vetenskap och 

samhälle.3 I sitt programmatiska antologibidrag ”Ordering knowledge, 

ordering society”4 beskriver hon hur samproduktionen mellan 

vetenskap och samhälle har studerats och hur denna forskning kan 

utvecklas.  

Jasanoff skildrar två traditioner av studier om samproduktion som 

hon kallar den konstitutiva och den interaktiva traditionen.5 Dessa 

traditioner har utvecklats i nära relation till varandra, men skildrar det 

ömsesidiga beroendet mellan vetenskap och samhälle på olika sätt. 

Medan den konstitutiva traditionen sätter frågor om hur teknik och 

vetenskap konstrueras och stabiliseras som en hybrid av mänskliga och 

icke-mänskliga element främst, intresserar sig den interaktiva 

traditionen mindre för produktionen av teknik och vetenskap och mer 

för dess möte med andra former av kunskap och kunskapsanspråk. Den 

interaktiva traditionen ger inte vetenskapen en särställning, men 

intresserar sig för hur den konstrueras som en social realitet, hur 

forskare och experter måste hantera problem som har att göra med 

auktoritet och trovärdighet. Det typiska för dessa studier av 

samproduktion är ett utforskande av hur olika verklighetsbeskrivningar 

konfronteras i konflikt och förändring.6 

Ovanstående skillnader medför också att den konstitutiva 

traditionen, som till stor del sammanfaller med teoribildningen Actor 

Network Theory (ANT) och den heterogena konstruktivismen inom STS, 

och den interaktiva traditionen, som har ett motsvarande förhållande till 

fältets mer social-konstruktivistiska vetenskapssociologi, lägger olika 

stor vikt vid ontologiska och epistemologiska frågor.7 Den förra 

traditionen sätter ontologiska frågor främst. Den andra traditionen 

karaktäriseras av att sätta epistemologiska frågor i första rummet. Vad 

som finns utanför människors idéer om verkligheten blir mindre viktigt 

i studier inom den interaktiva traditionen. Ett annat sätt att uttrycka 

detta på är att den sociala verkligheten blir det huvudsakliga föremålet 

för analys. Detta kan jämföras med den konstitutiva traditionen som 

                                                      
3
 Jasanoff 2004b s. 3ff. 

4
 Jasanoff 2004c. 

5
 Min översättning. I original: constitutive, interactional. 

6
 Jasanoff 2004c s. 15, 18ff. 

7
 Ibid. s. 19. 
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lägger stor vikt vid materialitet – det icke-mänskliga – och som till stor 

del motsätter sig en uppdelning mellan samhälle och natur. 

I förhållande till Jasanoffs beskrivning måste min avhandling 

betraktas som en studie av samproduktion i interaktiv tradition. Jag 

sätter frågor om auktoritet och trovärdighet i centrum och jag utforskar 

mötet mellan den samhällsekonomiska analysens expertis med andra 

anspråk och idéer i ett specifikt sammanhang. Jag bortser till stor del 

från produktionen av samhällsekonomiska analyser, den belyses endast 

indirekt genom ASEKs och SIKAs beskrivningar. Min tyngdpunkt ligger 

inte så mycket på vad den samhällsekonomiska analysen är eller hur 

den produceras, som på människors idéer om den och inte minst hur 

dessa idéer – om man så vill: den sociala verkligheten – påverkar och 

formar transportpolitiken.  

I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna något om 

respektive traditions möjligheter och begränsningar. Jasanoff skriver att 

trots att den konstitutiva traditionen har en styrka i att på ett väldigt 

grundläggande sätt närma sig världen som samproducerad, utan att 

göra några distinktioner a priori, tenderar denna ansats också att bortse 

från betydelsefulla aspekter av samproduktionen. Inte minst gäller det 

den betydelse som institutioner, människor och idéer har för 

maktrelationer.8 Det som är svagheten hos den konstitutiva traditionen 

är istället styrkan hos den interaktiva som ofta skildrar olika gruppers 

perspektiv och anspråk, som uppmärksammar makt och som har större 

potential att skildra en mångfacetterad mänsklig aktör. Den interaktiva 

traditionen löper istället stor risk att bortse från betydelsen av 

materialitet, vilket kan ta sig uttryck i en nonchalans i förhållande till 

betydelsen av den vetenskapliga produktionens praktiker och 

teknologier för dess inflytande över sociala och politiska processer. 

Upptagenheten med mänskliga idéer ger heller inget svar på den mer 

generella frågan om vad som existerar utanför den sociala verkligheten, 

och för de studier som uppvisar en mer utpräglad socialkonstruktivism 

kan detta också bli ett reflexivt problem.9 Jasanoff menar dock att studier 

inom samproduktionsidiomet undandrar sig både teknologisk och social 

determinism.  

Även om både den konstitutiva och den interaktiva traditionen 

analyserar samproduktion och på så sätt skildrar relationen mellan 

vetenskap och samhälle, kan de också betraktas som analytiska redskap 

                                                      
8
 Jasanoff 2004c s. 23. 

9
 Se till exempel Woolgar, Steve ”Irony in the social study of science” s. 239-266 i Knorr-Cetina, 

Karin & Mulkey, Michael (1983) Science observed. Perspectives on the social study of science. 

Sage, London. 



32 | Kapitel två 

 

för olika ändamål och med olika studieobjekt. Med andra ord lyfter de 

fram olika aspekter av en komplex relation. Jasanoff skriver att de två 

traditionerna ”deal, respectively, with the emergence of new socio-

technical formations and with conflicts within existing formations.”10 

Samspelet mellan den vetenskapliga utvecklingen och den sociala och 

politiska gestaltas därmed på olika sätt. 

De insikter som har uppnåtts om vetenskapens nära relation till 

sociala och politiska processer har påtagligt drivit en reflexiv diskussion 

inom STS, vilket har bidragit till en större medvetenhet om fältets egna 

kunskapspraktiker.11 Men sådana frågor har också aktualiserats brett 

inom samhällsvetenskapen, under beteckningar som postmodernism, 

tolkande vetenskap eller poststrukturalism.12 I en artikel med titeln 

”Enacting the social” som är skriven av tekniksociologerna John Law 

och John Urry formuleras detta reflexiva förhållande enligt följande: 
 

So the social sciences, including sociology, are relational or 

interactive. They participate in, reflect upon, and enact the social 

in a wide range of locations including the state. Compared 

with sociologists, and even more so cultural studies, 

economists have often been more effective. Unemployment, 

production, terms of trade, balance of trade, GDP – such 

economic dimensions of the social are integral to state 

discourse and action. But, if economic categories are 

performative, then so too are many quantitative and 

qualitative sociological categories.13 

 

Law, en av förgrundsfigurerna inom ANT, och Urry utgår i artikeln 

huvudsakligen ifrån en heterogen konstruktivism, med andra ord en 

konstituerande samproduktion. För dem blir frågan om den egna 

kunskapspraktiken en fråga om vilken verklighet som forskaren vill 

bidra till att realisera, vilket de ser som en i grunden politisk fråga. De 

använder begreppet ontologisk politik som markerar de vetenskapliga 

praktikernas verklighetskonstituerande karaktär.14 Men artikel-

författarna berör också ett samspel mellan vetenskap och samhälle som 

ligger närmare den interaktiva traditionen. Här är det snarare 
                                                      
10

 Jasanoff 2004c s. 15. 
11

 För en redogörelse för den reflexiva vändningen inom STS se Asdal, Kristin, Brenna, Brita & 

Moser, Ingunn (2001) Teknovitenskaplige kulturer. Spartacus, Oslo samt Hess, David J. (1997) 

Science studies. An advanced introduction.  New York University Press, New York s. 86ff, 98 
12

 Gubrium, J.F. & Holstein, James A. (1997) The New Language of Qualitative Method. Oxford 

University Press, New York s. 9f, 76, Jasanoff 2004 s. 38. 
13

 Law, John and John Urry (2004) “Enacting the social” s. 390-410 i Economy and Society Årg. 33 

Nr. 3. 
14

 Law & Urry 2004, se även Mol, Annemarie ”Ontological politics. A word and some questions” s. 

74-89 i Law, John & Hassard, John (1999) Actor Network Theory and after. Blackwell, Oxford och 

Law, John (2004) After method. Mess in social science research. Routledge, London. 
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vetenskapens effekter som gör forskningen politisk, exempelvis ökade 

risker till följd av den teknologiska utvecklingens bieffekter eller hur 

sociologiska begrepp fångas upp och reifieras i den allmänna diskursen 

eller hur de påverkar människors identifikationsprocesser.15 

Liknande frågor behandlas av sociologerna Jaber F. Gubrium och 

James A. Holstein i boken The new language of qualitative method som 

riktar sig till en bred samhällsvetenskaplig publik.16 Till skillnad från 

Law och Urry håller de sig närmare sociologins traditionella domäner i 

det att de inte företräder en heterogen konstruktivism. Genom att dra 

nytta av olika samhällsvetenskapliga kunskapstraditioners styrkor och 

svagheter, vill de utveckla en medveten och konstruktiv ansats som 

varken faller offer för en naivitet i förhållande till den sociala verklighet 

som studeras eller för en överdriven skepticism som ytterst slår mot 

samhällsvetenskapen själv, till följd av en radikal socialkonstruktivism. 

Det problem som Gubrium och Holstein hanterar handlar om att hitta 

en balans mellan ytterligheterna att betrakta sin forskning som en 

objektiv avbild av verkligheten och att reducera allt till fiktion utan 

verklighetsanknytning. Författarna efterlyser ett förnyat metodspråk 

som på ett både medvetet och konstruktivt sätt orienterar forskaren mot 

den empiriska verkligheten. Inledningsvis skriver de: 
 

Method, for us, connotes a way of knowing. This means we 

take qualitative method to be more than a collection of 

research techniques and procedural guidelines. It’s closer to 

what Thomas Kuhn (1962) describes as a paradigm – a 

distinctive way of orienting to the world. Of course this 

includes the practical modus operandi of empirical 

investigation, but, more importantly, it directs us to the 

broader sense in which method implicates perception, 

comprehension, and representation.17  

 

Every act of ‘seeing’ or ‘saying’ is unavoidably conditioned by 

cultural, institutional, and interactional contingencies.18 

 

Gubrium och Holstein texter präglas av den epistemologiska betoning 

som Jasanoff beskrev som typisk för den interaktiva traditionen, vilket 

även yttrar sig i att de så gott som uteslutande talar om den sociala 

verkligheten. Men med utgångspunkt i en redogörelse för etno-

metodologi, en kunskapstradition som på mikronivå har fokuserat hur 

denna verklighet ges mening av människor i vardagliga situationer, 

                                                      
15

 Law & Urry s. 392f. 
16

 Gubrium & Holstein 1997. 
17

 Ibid. s. vii 
18

 Ibid. 
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varnar de också för risken att frågan om hur denna verklighet 

konstrueras kan komma att överskugga dess innehåll. Denna farhåga 

kan sättas i relation till tidiga kritiska debatter som förts inom STS, och 

som där kommit till uttryck som en risk för att det vetenskapliga 

innehållets betydelse nonchaleras och/eller avpolitiseras. Medan den 

heterogena konstruktivismens svar på detta problem var att ägna större 

uppmärksamhet mot praktiker och betydelsen av materiella element i 

dessa – vilken ledde till en mer radikal konstruktivism19 – väljer 

Gubrium och Holstein en annorlunda väg. De föreslår vad de kallar för 

”analytical bracketing”20, ett tillvägagångssätt där forskaren ömsom 

sätter verklighetens innehåll och dess konstruktion inom parentes vilket 

samtidigt kan beskrivas som att medvetet pendla mellan ett naivt 

(realistiskt) och kritiskt (konstruktivistiskt) förhållningssätt. Detta kan 

vidare beskrivas som ett försiktigt kliv i motsatt riktning i jämförelse 

med den heterogena konstruktivismen. Den viktiga poängen hos 

Gubrium och Holstein är att forskaren måste vara medveten om att 

beskrivningar av verkligheten inte bara är intressanta som 

konstruktioner utan att också innehållet i dessa beskrivningar är viktigt 

och analytiskt intressant. Inte minst har innehållet betydelse för 

konstruktionen, både i termer av resurser och av konsekvenser. Jag ska 

återkomma till det längre fram. 

 

Studiens tidiga skeden 
Projektet är finansierat av Vinnova inom programmet Infrastruktur och 

effektiva transportsystem och det har bedrivits vid Väg- och 

transportforskningsinstitutet (VTI) som ett forskningsprojekt samtidigt 

som det har varit en del av forskarutbildningen vid Tema teknik och 

social förändring vid Linköpings universitet.  Det ramverk som funnits 

med sedan start är en inriktning på användningen av kvantitativa 

beslutsunderlag i långsiktig planering av infrastruktur. Till projektet har 

det också funnits en referensgrupp sammansatt av fyra personer med 

olika erfarenhet av infrastrukturplanering. Bland referensgruppens 

medlemmar fanns Vägverket och Banverket representerade, en person 

hade en bakgrund på SIKA och den återstående hade en vetenskaplig 

bakgrund inom transportekonomi och var verksam på VTI. 

                                                      
19

 Asdal, Brenna & Moser 2001 s. 27. 
20

 Gubrium & Holstein 1997 s. 118 och Holstein, James A. & Gubrium, Jaber F. ”Interpretive 

practice and social action” s. 483-505 i Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005) The Sage 

handbook of qualitative research. Tredje utgåvan. Sage, Thousand Oaks. 
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Referensgruppen har framför allt haft betydelse under studiens 

inledande skeden. 

Det tidiga avhandlingsarbetet syftade i första hand till att jag skulle 

kunna orientera mig i studiens problemområde för att kunna ta 

ytterligare beslut om dess inriktning och avgränsningar. Detta arbete 

hade en explorativ karaktär. Den långsiktiga planeringen av 

infrastruktur är en komplex process med organisatoriska nivåer och 

kopplingar som inbegriper ett antal olika aktörer. Genom studier av 

vetenskaplig litteratur och offentligt tryck som på olika sätt behandlade 

infrastrukturplaneringen tog problemområdet en tydligare form. Jag 

genomförde även ett femtontal intervjuer och gjorde fem deltagande 

observationer som bildade grunden för studiens primära inriktning och 

syfte. Detta material har haft stor betydelse för studiens utformning, 

men det är inte ett empiriskt material som ingår i avhandlingen i den 

meningen att det behandlas analytiskt i texten.  

Valet av intervjupersoner och observationstillfällen i detta tidiga 

skede skedde med nödvändighet utifrån möjligheter, uppslag och en 

strävan efter att nå en större förståelse för det empiriska området. Bland 

de personer som jag intervjuade fanns planerare på Vägverket och 

Banverket, tjänstemän med ansvar för infrastruktur på regionförbunden 

i tre olika län – Halland, Värmland och Västra Götaland – samt den 

forskare, specialiserad på CBA, som trafikverken anlitat för att leda ett 

gemensamt metodutvecklingsarbete med fokus på beräknings-

förutsättningar. De deltagande observationerna omfattade en utbildning 

vid Vägverket och fyra möten av olika slag. Utbildningen var en 

internutbildning i kostnadskalkylering för projektledare för vägobjekt 

och den sträckte sig över två dagar. De möten som jag passivt deltog i 

var ett planeringsrådsmöte för trafikverkens regionala planerare, ett 

möte med trafikverkens gemensamma styrgrupp för 

åtgärdsplaneringen, ett ”dialogmöte” där Region Halland bjudit in 

regionala aktörer för att få synpunkter på den kommande planeringen 

och slutligen ett internt möte på Näringsdepartementet där ovan 

nämnda forskare rapporterade om metodutvecklingsarbetet. 

 

Studiens upplägg 
Med utgångspunkt i den bild jag inledningsvis skaffade mig av 

problemområdet genom litteratur, offentligt tryck, möten med 

referensgruppen, deltagande observationer och intervjuer kunde jag 

lägga upp en tydligare struktur för den återstående och huvudsakliga 

delen av studien. Ett viktigt resultat av förstudien var att jag kunde 
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identifiera samhällsekonomiska analyser som ett centralt och 

omdiskuterat beslutsunderlag, som till stor del byggde på kvantifiering. 

En annan iakttagelse som fick stor betydelse för den fortsatta studiens 

uppläggning var att detta underlag befann sig i en relation mellan den 

nationella transportpolitiken och den regionala planeringen, närmare 

bestämt mellan regeringen och de regionala planupprättarna. Det 

samhällsekonomiska underlaget är även centralt i relationen mellan 

regeringen och de nationella planupprättarna, det vill säga trafikverken, 

i synnerhet Banverket och Vägverket som 2010 tillsammans med 

Sjöfartsverket övergick i Trafikverket. Dessa myndigheter är emellertid 

inte politiska organ till skillnad från majoriteten av de regionala 

planupprättarna. Som en del av den statliga verksamheten och i 

egenskap av att vara administrativa organisationer var trafikverken en 

annorlunda planupprättare än de regionala självstyrelse- och 

samordningsorganen (hädanefter regionerna). Jag valde att avgränsa 

mig i riktning mot den regionala planeringen grundat på ett antagande 

om att den relationen och det beslutsfattandet skulle vara mer intressant 

än – dock inte väsensskilt från – motsvarande hos de nationella 

planupprättarna. Regionernas roll hade och höll fortfarande på att 

förändras på flera områden, bland annat i planeringen av 

infrastrukturen – deras inflytande ökade.  

Valet av att fokusera på västra Sverige var delvis påverkat av 

referensgruppen. Samhällsekonomiska analyser görs både för 

underhållsåtgärder och för nyinvesteringsåtgärder, där valet mellan den 

senare åtgärdstypen utgör planeringen av transportsystemets utveckling. 

Dessa åtgärder är mer politiserade och de tar större resurser i anspråk. 

Med anledning av att omfattningen av investeringsåtgärder är större i 

mer tätbefolkade delar av Sverige gjorde jag inledningsvis ett val mellan 

tre geografiska områden: Skåne, Stockholmsområdet och Västsverige. 

Både Stor-Stockholm och Öresundsregionen har emellertid en relativt 

komplicerad trafiksituation, där stora omdiskuterade objekt riskerar att 

tar stort utrymme i en studie. Med anledning av detta avgränsade jag 

mig tidigt mot Västsverige. Jag intervjuade tjänstemän på tre olika 

regioner: Region Halland, Region Värmland och Västra 

Götalandsregionen. I ett par sammanhang under förstudien fick jag 

synpunkten att det fanns en större skepsis mot samhällsekonomiska 

underlag i västra Sverige. Om detta stämmer eller inte är naturligtvis 

omöjligt att ta ställning till på sådana grunder, men i mina ögon skulle 

det i så fall snarare ha potential att göra studien mer intressant än att 

utgöra ett problem. Ett viktigt skäl till det är att jag inte betraktar mitt 
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material som representativt i empirisk bemärkelse, jag inte ute efter att 

göra den typen av generaliseringar.  

Efter att ha genomfört en till två intervjuer i varje region och närmare 

satt mig in i respektive regions förutsättningar bedömde jag att det 

krävdes ytterligare avgränsningar för att denna del av materialet skulle 

bli hanterbart. Valet föll på Västra Götalandsregionen av flera skäl. Ett 

skäl är att Västra Götalandsregionen skiljer sig från de andra regionerna 

både i storlek och i organisation. I och med sin delaktighet i 

försöksverksamheten med ett utökat ansvar för regional utveckling fick 

denna region tidigt ansvar för regionala planeringsfrågor. Region 

Halland och Region Värmland är inte regionala självstyrelseorgan med 

direktvalda politiker som Västra Götalandsregionen, utan 

samverkansorgan som bildats mellan kommuner i syfte att driva frågor 

om regional utveckling. Västra Götalandsregionen är en stark och 

inflytelserik region i jämförelse med de flesta andra regioner i Sverige, 

inte minst på grund av sina ekonomiska och organisatoriska resurser. 

Västra Götalandsregionen hade vid inledningen av åtgärdsplaneringen 

2008 redan erfarenheten av att ha upprättat en regional 

infrastrukturplan 2002, vilket skilde den från Region Halland och 

Region Värmland. Sammantaget gjorde dessa förutsättningar Västra 

Götalandsregionen till den mest intressanta regionen att studera.  

Med ökad insyn i den samhällsekonomiska analysens koppling till 

ekonomisk teori och forskning valde jag att närma mig forsk-

ningsproblemet som en fråga om tillämpad vetenskap eller, annorlunda 

uttryckt: vetenskapens roll där den används. Ett alternativt fokus hade 

kunnat vara att istället sätta utvecklingen av transportsystemet tydligare 

i centrum, exempelvis genom att följa processen kring ett eller flera 

objekt. Sådana studier är, som jag nämnt i föregående kapitel, emellertid 

förhållandevis väl representerade i den tidigare forskningen. Jag ville 

sätta den samhällsekonomiska analysen i studiens fokus och jag ansåg 

att det var viktigt att sätta den i relation till både den nationella 

transportpolitiken och till de regionala planupprättarna.   

Ansatsen att analysera samhällsekonomiska analyser i transport-

politik och planering som en samproduktion växte fram under studiens 

gång. Jag intresserade mig tidigt för grundläggande insikter inom STS-

fältet rörande den sociala och politiska kontextens betydelse för 

vetenskaplig och teknisk utveckling. Men det var först i arbetet med det 

empiriska materialet som begreppen samproduktion och gränsarbete 

visade sig vara användbara analytiska redskap för att förstå den 

samhällsekonomiska analysens roll i transportpolitik och långsiktig 
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infrastrukturplanering. Trots det, kan samproduktion räknas som en 

grundläggande tanke inom STS. 

Att komma fram till ett fokus på samhällsekonomisk analys, 

transportpolitik och regionala planupprättare är emellertid inte samma 

sak som att komma fram till ett empiriskt material. För var och en av 

dessa tre intresseområden fick jag göra ytterligare avvägningar och val 

mellan olika empiriska ingångar. Under förstudien läste jag olika 

offentliga rapporter som verkade ha en relevans för mina intressen och 

stötte redan då på SIKAs översyner, vilka kommer att behandlas 

närmare nedan. Både SIKA och trafikverken var engagerade i det 

samhällsekonomiska underlaget, men deras engagemang såg olika ut. 

Trafikverken producerade samhällsekonomiska och andra underlag för 

specifika väg- och järnvägsobjekt och bedrev även – i synnerhet 

Vägverket – en del utvecklingsarbete. SIKA hade inte ansvar för 

underlag för specifika objekt men en av myndighetens viktigaste 

uppgifter var ett övergripande kvalitets- och granskningsansvar för de 

beslutsunderlag och analysmetoder som användes i den långsiktiga 

planeringen (som jag redogjort för i kapitel 1). SIKA var i högre grad en 

kunskaps- och expertmyndighet med syfte att bevaka kvaliteten hos 

underlagen, bidra till helhetssyn i planeringen och att ge regeringen 

ökad insyn. SIKA publicerade dessutom systematiskt dokument om 

underlagen, till skillnad från trafikverken som dokumenterade denna 

verksamhet något mer sporadiskt. Med utgångspunkt i denna 

ansvarsfördelning och de praktiska förutsättningar som var förknippade 

med respektive myndighet valde jag att studera SIKAs publikationer 

vilket, som redan framkommit i föregående kapitel, även inbegrep 

trafikverken eftersom de hade ledamöter i ASEK.  

 

Dokumenten 
Både när det gäller SIKA och den nationella transportpolitiken har jag 

valt ett empiriskt material i form av dokument. Ett verkligt kännetecken 

för offentlig verksamhet är den stora produktionen av dokument av 

olika slag. På många sätt är det en guldgruva för en forskare men det 

ställer också höga krav på ställningstaganden rörande avgränsningar 

och urval. Endast ASEK har stått för ett hundratal publicerade 

dokument under den tid då gruppen varit verksam. Under en 

tioårsperiod i den nationella transportpolitiska processen genereras 

betydligt fler dokument än så. 

Ett alternativ till dokument hade varit att göra intervjuer, som med de 

regionala beslutsfattarna, eller deltagande observationer. Jag hade 
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exempelvis kunnat följa någon som arbetade med samhällsekonomiska 

analyser. Varje material har sina styrkor och begränsningar. Jag anser att 

en styrka hos det skriftliga materialet har varit att det har producerats 

oberoende av mig som forskare och att det är producerat över en 

tidsperiod, vilket har gjort det möjligt att se förskjutningar samtidigt 

som det finns en kontinuitet. Flera av de transportpolitiska dokumenten 

äger dessutom en viss giltighet. Det transportpolitiska propositionerna 

ligger till grund för riksdagens beslut, de träder i kraft. Även uppdragen 

till planupprättarna är en formell handling. Riksrevisionens 

granskningar är inte det på samma sätt, de har inte samma giltighet men 

väl en stor auktoritet. SIKAs publikationer, översynerna och de populärt 

riktade rapporterna om samhällsekonomisk analys, har inte heller en 

formell giltighet på samma sätt, även om de rekommenderade värdena 

blivit kända som ”ASEK-värden” inom transportsektorn, en 

referenspunkt. SIKAs publikationer är, anser jag, ett material som tillåter 

mig att analysera hur den samhällsekonomiska analysen framställs av 

dem som på myndighetsnivå har ett övergripande ansvar för den 

samhällsekonomiska analysens innehåll och utveckling. I ASEK ingår, 

som jag redan nämnt, både SIKA och trafikverken. Jag betraktar ASEK 

som en form av myndighetsexpertis. Hade jag intervjuat sådana denna 

expertis hade jag troligtvis fått ett material som givit en delvis 

annorlunda bild.21 Men med utgångspunkt i att publikationerna 

kommunicerar samhällsekonomiska analyser på ett visst sätt till 

transportpolitikens aktörer och att denna framställning får effekter har 

jag funnit den intressant i sig. 

Samma begränsning gäller transportpolitikens dokument, med den 

skillnaden att merparten av dessa dokument har en formell giltighet 

som ännu tydligare skiljer dem ifrån ett intervjumaterial. Det råder dock 

inte någon tvekan om att transportpolitiken såväl som myndigheternas 

arbete också formas starkt av informella överenskommelser, samtal och 

personliga relationer. Detta inslag kan inte analyseras med mitt 

skriftliga material som grund och det kan därmed betraktas som den 

viktigaste begränsningen hos detta empiriska material. När det gäller 

SIKAs publikationer är jag i synnerhet intresserad av hur den 

samhällsekonomiska analysen framställs i dessa och jag gör inte anspråk 

på att uttala mig om mer informella ställningstaganden hos de personer 

som ingått i ASEK eller hos SIKA som myndighet. I det 

transportpolitiska sammanhanget avgränsar jag mig till den formulerade 

transportpolitiken. Till detta hör att såväl översynerna som en del av de 

                                                      
21

 Se till exempel Hansson, Anders(2008) Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i 

vetenskap och politik. Institutionen för Tema, Diss. Linköpings universitet, Linköping s. 211ff. 
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transportpolitiska dokumenten, främst propositionerna är dokument 

som resulterar av en lång process, det är putsade och färdiga dokument 

som inte berättar något om de eventuella motsättningar, förhandlingar 

och kompromisser som ägt rum under vägen.  

Av alla de rapporter och promemorior som SIKA publicerat under 

sin verksamhetstid är det många som inte har någon direkt anknytning 

till den samhällsekonomiska analysen och vissa som har en svag 

anknytning. Bland publikationerna finns årliga uppföljningar av 

transportpolitikens mål och delmål samt redogörelser för statistik om 

resande, vilket speglar myndighetens övriga ansvarsområden. Det finns 

också ett stort antal rapporter om specifika värderingar, som delvis 

sammanfaller med kategorin underlagsrapporter och delrapporter till 

översynerna. Jag har varit tvungen att göra ett urval och valde 

översynerna och de populärt skrivna rapporterna, dels eftersom de tar 

ett helhetsgrepp på analysmetoden och dels eftersom de tydligt riktar 

sig utåt mot andra aktörer (det senare till skillnad mot delrapporterna 

som visserligen är offentliga men som kan betraktas som ett led i arbetet 

med översynerna). 

Fram till 2010 hade fyra översyner gjorts och de kallas ASEK 1, 2, 3 

och 4 och publicerades följande år: 1995, 1999, 2002 och 2008. De är 

framför allt kalkylvärden som ses över, även för effekter där ett värde 

inte kunnat sättas. Ett skäl till att sådana översyner görs regelbundet är 

att värdena måste räknas upp i förhållande till relevanta index till 

aktuella prisnivåer. Men ASEK rekommenderar även justeringar med 

utgångspunkt i ekonomisk forskning, här handlar det med andra ord 

inte om en uppräkning utan om en mer grundläggande förändring av en 

värdering. I alla översyner uttrycks en ambition om att värderingar för 

olika effekter ska vila på vetenskaplig grund. Den vetenskapliga 

förankringen blir tydligare från och med den andra översynen. I 

översynerna framförs också rekommendationer som rör analysmetoden 

i bredare mening och ställningstaganden rörande behovet av forskning 

och utveckling. Översynerna är fyra men jag har inkluderat sex 

publikationer. Det beror på att till den första översynen gjordes en 

rapport om den samhällsekonomiska analysmetoden grunder som jag 

också har inkluderat eftersom även den uppfyllde kriteriet om att ta ett 

helhetsgrepp i motsats till att behandla enskilda parametrar eller 

värderingar. Den fjärde översynen publicerades i två versioner. Den 

första publikationen låg till grund för ett beslut om vilka värden och 

principer som skulle användas i den kommande planeringen och den 

senare tillkom efter det beslutet, som en kortare och mer koncis version 

där i huvudsak bakgrund och motiveringar till förslag på värderingar 
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hade tagits bort. Jag har inkluderat båda i mitt material. Något som bör 

nämnas är också att den första översynen gjordes innan beteckningen 

ASEK blivit etablerad, den omnämns dock i förordet. De två 

publikationer som hör till den är publicerade i en serie som heter 

Samplan men översynen är i efterhand känd och refererad till som 

ASEK 1 (se även avsnitt i kapitel 1). 

De återstående publikationerna är två rapporter om den 

samhällsekonomiska analysen som riktar sig till en intresserad 

allmänhet. De har en utpräglad pedagogisk ton och de är kortare och 

mer koncisa än översynerna. De har varit relevanta i sin helhet. Till 

skillnad från översynerna ägnar de knappt något utrymme åt mer 

detaljerade och tekniska beskrivningar av enskilda parametrar och 

värderingar. Sammanlagt är det med andra ord åtta publikationer, varav 

sex hör till översynerna, som ligger till grund för kapitel tre. 

De transportpolitiska dokument som jag har inkluderat i studien och 

som analyseras i kapitel fyra består av ett fem propositioner, tre 

regeringsuppdrag om att förbereda åtgärdsplanering och att upprätta 

planer, ett femtiotal motioner och tre revisioner. Utöver det har jag även 

tittat på trafikutskottets betänkanden med anledning av dessa 

dokument. Propositionerna har valts utifrån kriteriet om att deras 

huvudsakliga ärende rör transportpolitikens övergripande inriktning. 

Som jag närmare behandlar i kapitel fyra, infördes ett nytt övergripande 

mål för transportpolitiken 1998, i vilket samhällsekonomisk effektivitet 

fick en mer central betydelse än i den tidigare målformuleringen. Denna 

händelse har jag sett som en naturlig startpunkt för min studie av 

transportpolitiken med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Att 

samhällsekonomisk effektivitet har en central position i det 

övergripande målet motiverar inte bara en analys av hur det 

samhällsekonomiska underlaget omskrivs i detta material utan också 

hur målet, och begreppet samhällsekonomisk effektivitet, beskrivs. Det 

är, menar jag, av betydelse för att förstå vilken roll som den 

samhällsekonomiska analysen har i den formulerade transportpolitiken. 

Med mitt ärende är det främst de delar av propositionerna som 

behandlar transportpolitikens övergripande inriktning och mål, den 

långsiktiga planeringen samt val av och prioritering mellan åtgärder 

som har haft störst relevans. Riksdagens beslut om två av dessa 

propositioner, 2002 och 2008, har markerat övergången mellan 

inriktningsplanering och åtgärdsplanering (se avsnittet om den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen i kapitel 1). Dessa beslut har följts 

av regeringens uppdrag till planupprättarna som jag också inkluderat i 

mitt material. Dessa skrivelser är korta och koncisa. Här har jag särskilt 



42 | Kapitel två 

 

intresserat mig för planeringsdirektiven och i synnerhet de delar som 

rör hur väg- och järnvägsobjekt ska prioriteras samt hur denna 

prioritering ska dokumenteras.  

I valet av transportpolitiska dokument har jag utöver regeringens 

propositioner och planeringsdirektiv också inkluderat material i vilka 

det är mer troligt att finna ett kritiskt förhållningssätt till den 

samhällsekonomiska analysen. Här har jag inte så mycket intresserat 

mig för att kritik framförs som hur. Dessa material utgörs av motionerna 

och de tre revisionerna. För detta material har jag bedömt det 

nödvändigt att begränsa mig till frågan om hur den samhälls-

ekonomiska analysmetoden och underlaget ifrågasätts. Det har varit ett 

sätt för mig att utforska förutsättningarna för en kritisk diskussion om 

metoden i transportpolitiken. Annorlunda uttryckt har detta inneburit 

ett utforskande av var det politiska samtalet slutar och expertisens 

ansvarsområde börjar, det vill säga gränslandet expertis–politik.  

Urvalet av motioner har krävt ett mer formaliserat tillvägagångssätt 

till följd av det stora antalet dokument av detta slag. Till att börja med 

har jag avgränsat urvalet till de riksmöten där de valda propositionerna 

lagts fram. Jag har funnit det troligt att en diskussion eller ett 

ifrågasättande av de samhällsekonomiska analyserna skulle ske i 

anslutning till dessa propositioner och att merparten av de motioner 

som är relevanta för studien därmed skulle falla inom ramen för dessa 

riksmöten. Med hjälp av den sökfunktion som finns på Riksdagens 

hemsida har jag genomfört sökningar som också begränsats till motioner 

som behandlats i trafikutskottet. I sökningarna har jag använt mig av 

fyra sökord: samhällseko*, *kalkyl*, *underlag* och *analys* vilket 

innebar totalt sexton sökningar fördelat på fyra riksmöten. Detta 

resulterade i över femhundra träffar. För varje träff har jag sedan öppnat 

och kontrollerat samtliga träffar i motionen. Här har jag gjort ett 

kvalitativt urval där jag har tagit ställning till om sökorden förekommer 

i ett sammanhang där analysmetoden eller det samhällsekonomiska 

underlaget ifrågasätts, vilket har varit kriteriet för urvalet. Ett stort antal 

dokument rör enskilda väg- och järnvägsobjekt och det är oftast i det 

sammanhanget som kritik framförs. Jag har emellertid inte inkluderat 

motioner där motionärerna kritiserar eller förespråkar objekten med 

utgångspunkt i deras samhällsekonomiska lönsamhet utan att 

problematisera underlaget. I vissa motioner har det varit svårt att 

avgöra om motionären syftar på det samhällsekonomiska underlaget för 

objekt eller beslutsunderlag för objekt generellt. Här har jag valt att 

hellre inkludera än exkludera. Samma gråzoner förekommer i relation 

till trafikens samhällsekonomiska kostnader, som inte är samma sak 
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som värderingen av infrastrukturobjekt. Där det framgår att det är 

analysen av dessa kostnader som åsyftas har jag inte ansett motionen 

relevant. Detta tillvägagångssätt resulterade i ett femtiotal motioner som 

inkluderades i det empiriska materialet och lästes i sin helhet.  

De tre revisionerna berör den samhällsekonomiska analysen och dess 

roll i planeringen. Jag har valt att inkludera dem eftersom de har en 

tydlig relevans för avhandlingens ärende och för att jag betraktar dem 

som inspel i transportpolitiken. Revisionerna har en tydlig koppling till 

transportpolitiken eftersom de dels granskar dess implementering på 

olika sätt och dels kommer med rekommendationer till regeringen och 

riksdagen. Den första revisionen genomfördes av Riksdagens revisorer 

och var en granskning av underlaget för fyra stora infrastrukturprojekt. 

De andra två granskade länens prioriteringar i förhållande till 

regeringens direktiv, den första gjordes i samband med den 

åtgärdsplanering som inleddes 2002 och genomfördes av 

Riksrevisionsverket. 2009 gjordes motsvarande revision, då av 

Riksrevisionen som bildats genom en sammanslagning av Riksdagens 

revisorer och Riksrevisionsverket. 

Hur har då mitt arbete med det skriftliga empiriska materialet sett 

ut? Analysen av det tryckta materialet kan beskrivas som en form av 

kvalitativ innehållsanalys som har vägletts av de övergripande 

forskningsfrågorna om hur den samhällsekonomiska analysen och 

användningen av den beskrivs, motiveras och begränsas. Det är en form 

av textanalys som inte följer en formaliserad mall. Här krävs det, som 

sociologen Rolf Lidskog kärnfullt summerar i sin studie av det svenska 

brottsförebyggande arbetet, att analysen inte endast fokuserar på ”vad 

som sägs, utan även vad det som sägs förutsätter, hur det sägs samt vad 

som inte sägs.”22 Syftet är att söka de synsätt och antaganden som finns 

implicit i texten och som ligger till grund för hur problem formuleras 

och lösningar förslås.23 Jag har inledningsvis läst igenom hela materialet 

och därefter kunnat identifiera de delar som är relevanta för 

avhandlingens syfte. Dessa har närlästs och analyserats mer ingående 

med vägledning av studiens forskningsfrågor.  

När det gäller närläsningen av den del av materialet som utgörs av 

motioner och revisioner har de vägledande frågorna varit snävare. De 

har uteslutande fokuserat på hur den samhällsekonomiska analysen 

kritiseras eller på annat sätt problematiseras eller begränsas. I arbetet 

med motionerna har jag tittat på i vilken utsträckning analysens innehåll 
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 Lidskog, Rolf (2006) Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt 

samhälle. Diss. Uppsala universitet. Daidalos, Stockholm s. 39. 
23

 Lidskog 2006 s. 39. 
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berörs och huruvida kritik utgör huvudärende för motionen eller tas 

upp i dess yrkanden till riksdagen. Vidare intresserar jag mig för vilka 

lösningar och åtgärder som föreslås. 

I linje med vad Gubrium och Holstein förespråkar har jag haft 

ambitionen att både fästa vikt vid hur verklighet konstrueras i dokument 

och vad den verklighetsbeskrivningen har för innehåll. Med 

utgångspunkt i ASEKs och SIKAs publikationer kan konstruktionen 

något förenklat beskrivas i termer av gränsdragningar som markerar 

vad som är en riktig värdering. På motsvarande sätt kan innehållet 

sägas handla om resurser för och konsekvenser av dessa 

gränsdragningar, exempelvis de praktiker och tekniker som man 

refererar till och vilken slags medborgare som implicit ligger i denna 

verklighetsbeskrivning. 

Avslutningsvis har jag i redovisningen av materialet i kapitel tre och 

fyra använt relativt mycket citat i syfte att skapa en transparens kring 

min analys, inte minst eftersom den är tolkande och textnära. Det säger 

emellertid sig själv forskaren inte kan uppnå en fullständig öppenhet 

och att redovisningen alltid baseras på ett urval. 

 

Intervjuerna 
Jag beskriver ovan hur jag resonerade i valet att inrikta studien på 

Västra Götalandsregionen som planupprättare. I detta avsnitt redogör 

jag för valet att genomföra intervjuer, valet av intervjupersoner och för 

hur mitt praktiska och analytiska tillvägagångssätt med intervjuerna har 

sett ut. Det intervjumaterial som ligger till grund för studien, bortsett 

från de mer öppna och explorativa intervjuer som genomfördes i tidiga 

skeden, består av transkriptioner från sexton intervjuer. Tretton 

intervjuer genomfördes med olika politiker i Västra Götalandsregionens 

beredningsgrupp för regionutveckling (BRU). Tre intervjuer 

genomfördes vid olika tidpunkter med den tjänsteman som hade det 

yttersta ansvaret för tjänstemännens arbete.  

Med undantag av de två första intervjuerna med tjänstemannen kom 

detta empiriska material till i ett relativt sent skede. Åtgärdsplaneringen 

för perioden 2010-2021 inleddes under 2008 och pågick till sen höst 2009. 

Även under de första månaderna år 2010 var ärendet levande i Västra 

Götalandsregionens verksamhet även om åtgärdsplaneringen då 

avslutades. Den första intervjun med tjänstemannen genomfördes under 

våren 2008 och den andra under hösten 2009. Tolv politiker intervjuades 

i maj och juni 2010. Åtgärdsplaneringen var då helt avslutad men 

fortfarande inte så avlägsen. I augusti samma år intervjuade jag 
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ytterligare en politiker och genomförde den tredje intervjun med 

tjänstemannen. 

Ett alternativ hade varit att använda dokument som i resten av 

studien. Jag kunde emellertid inte finna ett sådant material som svarade 

mot mina forskningsfrågor. Jag var i detta sammanhang inte i första 

hand intresserad av regionens mål för Västra Götaland eller för dess 

infrastruktur. Inte heller var jag intresserad att göra en utfallsstudie eller 

en studie av beslutsprocessen, det senare hade exempelvis kunnat 

inbegripa intervjuer i kombination med deltagande observationer. Med 

syftet att utforska hur regionala beslutsfattare och användare av 

underlagen förhöll sig till samhällsekonomiska analyser och till 

prioriteringen i bredare mening gjorde jag intervjuerna. Detta material 

är inte tillräckligt i sig för att analysera beslutsprocessens mer informella 

sida, även om det hade utförts under processens gång, en sådan analys 

har emellertid legat helt utanför mitt ärende. Mitt främsta intresse har 

varit att få ta del av beslutsfattarna och tjänstemannens beskrivningar av 

den samhällsekonomiska analysen, planeringen och det politiska 

beslutsfattandet i den och att kunna sätta deras verklighetsbeskrivningar 

i relation till den som ges i ASEKs och SIKAs dokument samt till den 

formulerade transportpolitiken. 

Som jag nämner i föregående kapitel är det fullmäktige i Västra 

Götalandsregionen som beslutar om det regionala planförslaget medan 

regeringen beslutar om den slutgiltiga fördelningen medel efter att ha 

granskat planförslagen. I regionfullmäktige sitter etthundrafyrtionio 

ledamöter. Regionstyrelsen består av femton ledamöter och hade fram 

till hösten 2010 flera beredningsgrupper som därefter omorganiserades, 

bland annat slogs beredningen för miljö och beredningen för 

regionutveckling samman till en grupp. Detta skedde med andra ord 

efter att intervjuerna genomförts. Beredningsgrupperna har stort 

inflytande och den viktigaste anledningen till det är att de fyra 

kommunalförbunden som finns i Västra Götaland har ledamöter i 

beredningsgrupperna, vilket innebär en stor legitimitet. Det finns en 

mer eller mindre uttalad överenskommelse om att beredningens förslag 

inte ska ändras i regionstyrelsen24 eller regionfullmäktige. Så beskrivs 

BRUs roll av de allra flesta intervjuade. I den första intervjun med 

tjänstemannen säger han: 
 

[Vi] jobbar på ett sådant sätt att när vi till exempel tar fram ett 

sådant dokument [ett planförslag] så är den operativa och 

styrande politiska forat något som heter beredningsgrupp för 
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regionutveckling, där vi har ett gäng politiker som är utsedda 

av regionen och som möter ett gäng politiker som är utsedda 

av respektive kommunalförbund. [---] Den här berednings-

gruppen är alltså en konsensusgrupp. Vi jobbar med 

strategiska frågor och syftet är att hitta de gemensamma 

linjerna, principerna.25 

 

BRU beskrivs inte bara som operativ utan också som ett styrande 

politiskt forum och en konsensusgrupp. I anslutning till ovanstående 

citat säger tjänstemannen: 
 

De beslut – de ställningstaganden – som den här 

beredningsgruppen tar, om vi har skött läxan rätt så ska vi 

alltså ha diskuterat i regionen – politiskt – vad vi tycker i de 

här frågorna och i kommunalförbunden, sedan kommer de 

samman och fattar ett beslut och har vi skött oss rätt, så att 

säga, så ska det beslutet inte ändras i en bokstav när det tas i 

regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Det vill säga: den 

reella makten ligger i den här beredningsgruppen.26 

 

I BRU hamnar flera tunga frågor, däribland infrastrukturen. Denna 

organisation av den regionala planeringen bekräftas också i 

planförslaget, där BRU sägs ha varit ”beredande instans med operativt 

ansvar.”27 Prioriteringsdiskussionen fördes i BRU. Trots att 

regionfullmäktige formellt sett är det organ som fattar det slutgiltiga 

beslutet om planen, uppfattade jag att besluten i praktiken tagits i BRU 

och jag valde därför att intervjua tretton av BRUs totalt tjugosju 

politiker. 

I BRU satt femton regionpolitiker och tre politiker från varje 

kommunalförbund, tillsammans tolv stycken. Sju av beredningens 

ledamöter, det vill säga en knapp fjärdedel var kvinnor. Samtliga av 

dessa var regionpolitiker. Kommunalförbundens politiker har valts i tre 

led: som direktvalda kommunpolitiker, som representanter för sin 

kommun i kommunalförbundet och slutligen som representant för 

kommunalförbundet i BRU. Flera av dem är kommunstyrelsens 

ordförande i sin hemkommun.  

Med grund i en bedömning av vilket material som skulle vara 

givande att analysera och möjligt att hantera bestämde jag mig för att 

genomföra halvstrukturerade djupintervjuer med tolv politiker. Att det 

sedan blev tretton beror på att jag vid flera tillfällen blev 

rekommenderad att intervjua ytterligare en politiker i BRU som sades 
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vara särskilt insatt i den regionala planeringen. För att få ett nyanserat 

material ville jag ha en variation avseende på politisk partitillhörighet, 

kön och mellan regionpolitiker och representanter från kommunal-

förbunden. Med hänsyn till att det fanns en stor andel män och en stor 

andel politiker från de största partierna28 var jag tvungen att göra 

avvägningar mellan dessa tre hänsyn. Det resulterade i att det bland de 

intervjuade politikerna fanns åtta regionpolitiker och fem politiker från 

kommunalförbunden, fyra kvinnor och nio män samt en vänsterpartist, 

tre socialdemokrater, en miljöpartist, tre centerpartister, en folkpartist, 

en kristdemokrat och tre moderater. 

Såväl tjänstemannen som intervjupersonerna kontaktades via e-post. 

Jag berättade kortfattat om vad studien handlade om och vem som 

finansierade den och meddelande att jag skulle ringa upp dem inom en 

vecka. I mailet informerade jag även om att deltagandet var frivilligt och 

att det, om de skulle kunna tänka sig att delta, vore bra om de kunde 

avsätta två timmar för vårt möte. En person avböjde med hänvisning till 

att inte ha varit så involverad under perioden då planeringsarbetet 

gjordes, en annan med hänvisning till ett fulltecknat schema. Jag 

tillfrågade då två ytterligare personer som medverkade i studien.  

I de allra flesta fall genomfördes intervjuerna på den intervjuades 

arbetsplats eller i Västra Götalandsregionens lokaler (även för politiker 

som inte hade sitt kontor där). I några fall bokade jag en mindre 

konferenslokal i Göteborg. Intervjuernas längd varierade mellan en halv 

timma och drygt två timmar. De flesta var dock närmare en och en halv 

timme långa. Inledningsvis berättade jag lite om intervjuformen och tog 

upp frågan om hur deras svar skulle behandlas i avhandlingen. 

Eftersom BRU är en relativt liten och mycket välkänd grupp inom 

regionen hade anonymitet inte varit möjligt. Min bedömning i efterhand 

är emellertid att frågorna vid denna tidpunkt (efter att prioriterings-

diskussionen var avslutad) inte uppfattades som särskilt känsliga, och 

att dessa intervjupersoner är vana vid att vara offentliga personer. Men 

det är naturligtvis så att offentliga uttalanden kan skilja sig väsentligt 

från uttalanden som görs i andra sammanhang. Detta hade dock inte 

någon avgörande betydelse med hänsyn till mitt ärende, av skäl som jag 

har redogjort för ovan. Jag meddelade intervjupersonerna att deras 

namn inte skulle förekomma i den löpande texten men att det ändå 

skulle gå att se vem som sagt vad. Jag bad dem också markera om det 

var något som de inte ville att jag skulle referera till i avhandlingen. 

Anledningen till att jag har uteslutit namnen i texten är dels att jag anser 
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att det blir mer utelämnande och dels att det inte är de enskilda 

personerna som är viktiga i sammanhanget. 

Intervjuguiden var tematiskt upplagd och finns som bilaga till 

avhandlingen. Dess teman återkom under samtliga intervjuer men 

frågorna kunde ställas på lite olika sätt och ibland i en annan ordning än 

vad som följde av intervjuguiden beroende på samtalets utveckling. 

Intervjuerna spelades in och grovtranskriberades. De delar som hade 

störst relevans transkriberades sedan mer noggrant.  

Att intervjua politikerna så sent i avhandlingsprocessen som jag 

gjorde var ett val som påverkades av den pågående planeringsprocessen 

men som inte bara grundades i antaganden om politikernas 

förutsättningar för ett bra samtal utan också mina egna. Sent i 

avhandlingsarbetet hade jag tillräckligt goda kunskaper om planeringen 

och den samhällsekonomiska analysen och dess roll – med Gubrium och 

Holsteins ord hade jag kapacitet för att uppnå de kommunikativa mål29 i 

intervjusituationen som följer av avhandlingens syfte.  

Även i analysen av intervjuerna har jag låtit mig vägledas av 

forskningsfrågorna men de ligger ju även till grund för hur 

intervjuguiden har utarbetats. Analysen av intervjuerna följer därmed 

till stor del de teman som finns i intervjuguiden och som till viss del 

reflekteras i strukturen i kapitel fem. Jag tittade bland annat på hur 

intervjupersonerna relaterade till begrepp som samhällsekonomisk 

effektivitet och till samhällsekonomiska och andra underlag, vilka 

associationer mina frågor gav dem och hur de ställde sig till olika frågor, 

exempelvis till den kritiska diskussionen om samhällsekonomiska 

underlag. Detta är centralt i Gubriums och Holsteins ansats till 

intervjuer som har legat till grund för både genomförandet och analysen 

av intervjuerna. De kallar ansatsen ”aktiva intervjuer” och den syftar till 

att vara ett redskap för intervjuande inom en konstruktivistisk 

kunskapstradition.30 Enligt Gubrium och Holstein kan kunskap inte 

betraktas som isolerad från de betingelser under vilka den har skapats. 

De menar att själva den meningsskapande processen är lika viktig och 

intressant som vilken mening som produceras och talar om 

kunskapsproduktionens (här intervjusituationens) hur och vad där hur 

betecknar samspel och process medan vad åsyftar samtalsämnen och 

innehållet i frågor och svar.31 Om det föreställda subjektet bakom 

respondenten skriver författarna: 
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Construed as active, the subject behind the respondent not 

only holds facts and details of experience but, in the very 

process of offering them up for response, constructively adds 

to, takes away from, and transforms the facts and details. The 

respondent can hardly “spoil” what he or she is, in effect, 

subjectively creating.32 

 

Betraktad på detta sätt är respondenten högst aktiv i en framställning av 

verkligheten. Gubrium och Holstein menar att alla intervjusituationer 

präglas av interaktion mellan två eller flera aktiva subjekt: intervjuare 

och respondent(-er). En intervju är en konversation där intervjuaren och 

respondenten båda är aktiva deltagare i vad Gubrium och Holstein 

kallar för en tolkande praktik33 – en meningsskapande aktivitet som 

innebär att mening skapas i samspelet mellan intervjuare och 

respondent i den omedelbara situationen. De vänder sig emot den 

traditionella inramningen av intervjuer som återfinns i en stor del av 

metodlitteraturen och som har tydlig prägling av positivism och 

realism.34 Denna traditionella ansats yttrar sig bland annat i synen på 

respondenten som en ”behållare av svar”35 och i ambitionen att som 

intervjuare påverka respondenten så lite som möjligt för att undvika att 

”förstöra data”. Intervjuaren, som också ses som en aktiv part i detta 

meningsskapande, kan vägleda respondenten med hänsyn till studiens 

syfte. Intervjuarens roll är i jämförelse med den traditionella ansatsen 

provokativ, vilket kan innebära ”ledande frågor” men det är enligt 

Gubrium och Holstein inte samma sak som att intervjuare strävar efter 

att framkalla önskade svar: 
 

Rather, they converse with respondents in such a way that 

alternate considerations are brought into play. They [the 

interviewers] may suggest orientations to and linkages 

between, diverse aspects of respondents’ experience, 

adumbrating – even inviting – interpretations that make use 

of particular resources, connections, and outlooks. 

Interviewers may explore incompletely articulated aspects of 

experience, encouraging respondents to develop topics in 

ways relevant to their own experience. The objective is not to 

dictate interpretation but to provide an environment 

conducive to the range and complexity of meanings that 

address relevant issues, and not to be confined by 

predetermined agendas.36 
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Detta ställer också krav på analysen och presentationen av 

intervjumaterialet. Eftersom en intervju är en interaktion och 

intervjuaren en aktiv part i meningsskapandet måste analys såväl som 

presentation av materialet inbegripa hänsyn till frågor såväl som svar. 

Min roll som intervjuare har följt Gubriums och Holsteins aktiva 

intervju och jag har varit noga med att eftersträva en medvetenhet kring 

relationen mellan mina frågor och deras svar. I redovisningen av 

materialet i avhandlingen har jag också valt att i stor utsträckning 

inbegripa mina frågor, antingen i citat eller i direkt anslutning till det. 

Avslutningsvis vill jag poängtera att intervjumaterialet inte 

representerar en ”population av regionala beslutsfattare”. 

Transkriptionerna är texter som resulterar från interaktionen mellan 

intervjuare och respondent i en specifik situation. 

 

De analytiska redskapen – begreppen 
I denna avslutande del av kapitel två ägnar jag mig åt att redogöra för 

de begrepp och teoretiska perspektiv som jag använder analytiskt. Det 

innebär att de tillsammans med avhandlingens empiriska material 

möjliggör en förståelse för det fenomen som jag undersöker med 

utgångspunkt i avhandlingens syfte och frågeställningar. I många 

avhandlingar behandlas metod och teori i olika kapitel. Från min 

synvinkel finns det emellertid mycket som talar för att inte presentera 

metod och teori som två åtskilda delar av avhandlingsarbetet, vilket är 

anledningen till att jag har valt att behandla teoretiska begrepp och 

perspektiv som en del av ett teoretiskt informerat tillvägagångssätt. 

Avhandlingens tyngdpunkt är empirisk och begreppen är mina redskap. 

Mest grundläggande är begreppen samproduktion och gränsarbete som jag 

nämnde redan i anslutning till avhandlingens syfte. Jag har i 

inledningen till detta kapitel redan introducerat begreppet 

samproduktion och ska i det följande redogöra för Thomas F. Gieryns 

begrepp gränsarbete. Därefter behandlar jag ytterligare två begrepp: 

mekanisk objektivitet och kommensurering37. De senare utgör ett 

                                                      
37

 Det engelska begreppet commensuration saknar en bra motsvarighet på svenska och jag använder 
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kort kunna betecknas som skapandet av jämförbarhet genom ett gemensamt mått, vilket 

överensstämmer med den innebörd Espeland (1998) och Espeland & Stevens (1998)lägger i 
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komplement till de första två begreppen och den redogörelsen är av den 

anledningen mer kortfattad. 

 

Thomas F. Gieryn: kulturell kartografi och gränsarbete  

År 1999 kom Thomas F. Gieryns bok Cultural boundaries of science. 

Credibility on the line.38 Den består huvudsakligen av fem empiriskt 

underbyggda fallstudier av gränsarbete som tillåter Gieryn att utveckla 

de idéer som han tidigare presenterat i artiklarna ”Boundary-work and 

the demarcation of science from non-science: strains and interests in 

professional ideologies of scientist”39 och ”Boundaries of Science”40.  

Gieryn identifierar sig av allt att döma som sociolog även om 

merparten av hans egna empiriska studier av gränsarbete bygger på 

historiskt material. Han har en konstruktivistisk vetenskapssyn som är 

grundläggande för gränsarbetesbegreppet. Vetenskapens särställning 

och auktoritet i kunskapsfrågor kräver ett kontinuerligt arbete menar 

Gieryn. Hans fokus på konflikter kring vetenskap och på vetenskapens 

användning eller konsumtion lokaliserar honom inom den interaktiva 

samproduktionstraditionen.41   

Enligt Gieryn är vetenskap ingen given verksamhet eller 

kunskapskategori som på ett naturligt sätt skiljer sig från exempelvis 

astrologi, religiös tro eller politik. Vad som är vetenskap är därmed en 

ständig förhandlingsfråga – en empirisk sådan.42 Medan sociologer och 

vetenskapsfilosofer har ägnat stor analytisk möda åt vad Gieryn kallar 

demarkationsproblemet, det vill säga frågan om vad som särskiljer 

vetenskapen från andra intellektuella praktiker – Gieryn nämner de 

kriterier som presenterats av Auguste Comte, Karl Popper, hans egen 

lärare Robert K. Merton och Thomas Kuhn – är denna fråga ett praktiskt 

problem för de flesta forskare. För att vinna resurser och inflytande 

måste de kontinuerligt anstränga sig för att skaffa sig ett utrymme och 

en vetenskaplig auktoritet. Gieryn anser att vetenskapssociologens 

uppgift inte bör vara att söka efter kriterier för vad som är vetenskap, 

vilket han ser som ett utövande av gränsarbete, utan att göra det 

praktiska gränsarbetet till föremål för analys. Här gör han ironiskt nog 

en gränsdragning mellan essentialister och konstruktivister. 
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Gränsarbetet är med andra ord ett arbete som handlar att framställa – 

konstruera – något som vetenskap genom särskiljande. På så sätt skapas 

ett utrymme i vetenskapens namn, ett territorium inmutas.43 

Mer konkret handlar det om beskrivningar av den egna praktiken 

och vad den har att bidra med. Gränsarbetet sker ”nedströms” skriver 

Gieryn och syftar på de sammanhang där vetenskapen tillämpas, 

finansieras och konsumeras och som ligger långt ifrån den vetenskapliga 

praktiken och kunskapsproduktionen ”uppströms”. I likhet med 

Theodore Porter nedan menar Gieryn att de främsta orsakerna 

vetenskapens auktoritet står att finna utanför universiteten. Gieryn 

skriver: 
 

Getting constructivism out of the lab assumes that the actual 

practices of scientists in laboratories – and their ’professional’ 

inscriptions of nature – are surrounded by an interpretative 

flexibility that allows for multiple and variable accountings. 

Getting constructivism out of the lab moves science (the 

practices, claims, and instruments in need of mapping) closer 

to places where matters of power, control, and authority are 

settled.44 

 

Samtidigt fäster ändå Porter större vikt vid vetenskapens innehåll än 

vad Gieryn gör vilket jag ska återkomma till. 

Fallstudierna tar utgångspunkt i vad Gieryn kallar credibility contests, 

det vill säga kamper om trovärdighet. Trovärdigheten gäller 

rivaliserande verklighetsbeskrivningar där olika verksamheter och 

kunskapsanspråk får olika stort utrymme. Gieryn använder kartan som 

en metafor för dessa verklighetsbeskrivningar, där utrymme och 

territorium blir metaforer för inflytande och auktoritet. Det handlar om 

att vinna acceptans för sin karta.  

Gränsarbetet är ett selektivt arbete där vissa egenskaper väljs ut för 

att skapa en bestämd bild av vetenskapens egenart med det yttersta 

syftet att skänka mer inflytande, resurser och autonomi åt de 

inblandande. Till buds finns repertoarer av egenskaper som utgör 

resurser för gränsarbetet. Gieryn kallar dem ”alternative sets of 

characteristics available for ideological attribution”45 och han poängterar 

att vilka egenskaper som tillskrivs vetenskapen är beroende av den 

specifika situationen, vilket medför att vetenskapen framställs på många 

och ibland motstridiga sätt: ”Thus, ’science’ is no single thing: its 

boundaries are drawn and redrawn in flexible, historically changing and 
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sometimes ambiguous ways.”46 Gieryn kan inte nog understryka att 

dessa strider om trovärdighet är lokala och episodiska företeelser som 

saknar en på förhand given utgång.47 Han skriver exempelvis: 
 

Whatever ends up as inside science or out is a local and 

episodic accomplishment, a consequence of rhetorical games 

of inclusion and exclusion in which agonistic parties do their 

best to justify their cultural map for audiences whose support, 

power, or influence they seek to enroll.48 

 

Gränsarbetet är i många avseenden ett retoriskt arbete49. De material 

som Gieryn analyserar är huvudsakligen olika slags dokument där 

aktörer retoriskt försöker göra sin verklighetsbeskrivning trovärdig. I de 

tidiga artiklarna50 skiljer han mellan olika typer av gränsarbete men jag 

uppfattar inte det som någon strikt typologisering – vilket också vore 

något av en motsägelse – och har inte gått närmare in på det i min 

analys. Enligt Gieryn är gränsarbetet mångfacetterat och i vissa fall tar 

det sig också uttryck av en dekonstruktion av gränser, vilket jag visar i 

avhandlingens femte kapitel. Om gränslandet mellan vetenskap och 

politik skriver Gieryn att vetenskapen behöver ligga så nära politiken 

som möjligt utan att gränsen mellan dem faller samman. Utan gräns till 

politiken förlorar den vetenskapliga kunskapen sin förmenta neutralitet, 

det som särskiljer den från intressegrupper och det som är grunden för 

dess legitimerande funktion för politiska beslut. Ett alltför stort avstånd 

innebär en risk för att vetenskapen inte uppfattas som relevant och i 

förlängningen en risk för minskade ekonomiska anslag.51 I relationen 

mellan vetenskapliga och politiska aktörer ligger det i båda sidors 

intresse att upprätthålla en gräns, vilket exemplifieras i mitt material. 

Gieryn citerar Jasanoff: 
 

When an area of intellectual activity is tagged with the label 

’science,’ people who are not scientists are de facto barred from 

having any say about its substance; correspondingly, to label 

something ’not science’ [e.g., mere politics] is to denude it of 

cognitive authority. (Jasanoff, 1990a, p. 14)52 

 

Citatet belyser auktoritetens centrala plats. Ett framgångsrikt 

gränsarbete ger forskare eller experter ett territorium där andra är 
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uteslutna. Men ett motsvarande arbete kan också utövas från andra 

sidan genom att en fråga eller ett område konstrueras som politiskt, 

vilket jag visar i avhandlingen.  

Gieryn kan emellertid kritiseras på några punkter. Hans ramverk 

tenderar att skildra en strategisk och intressestyrd aktör utan att ägna 

ursprunget till dessa drivkrafter någon större uppmärksamhet. De 

beskrivs kort och gott som en strävan efter mer resurser och inflytande. 

Han understryker också utfallet av gränsarbetet och de konflikter där de 

ingår som lokala och specifika företeelser, vilket medför en risk för 

historielöshet och analytisk underlåtenhet i förhållande till större sociala 

fenomen. Det är en fri aktör som skildras. Till detta hör också 

handlingsfriheten relativt de praktiker som lanseras som vetenskap: 

Vilken roll spelar de metoder, instrument, teorier och texter som är en 

del av den vetenskapliga praktiken i fråga för framställningen av denna 

praktik? Liten, menar Gieryn. Han skriver: 
 

The actual practices of ’science’ […] lay open for multiple 

interpretations and offer a bank of qualities from which 

cultural cartographers make selective withdrawals as they 

construct maps that give meaning (in this case authority, 

credibility, authenticity) to those practices. Actual scientific 

practices underdetermine the maps of it; the remainder of 

variance must be explained by circumstances of the 

boundary-work itself: What was at stake? Who needed to be 

convinced? What arguments did the adversary present?53 

 

Här blir kontrasten i förhållande till den konstitutiva traditionen i 

studiet av samproduktion tydlig och Gieryn drar här mot en klart social-

konstruktivistisk hållning. Samtidigt bör man komma ihåg att dessa 

traditioner studerar olika aspekter av den komplexa relationen mellan 

vetenskap och samhälle. Till Gieryns försvar kan också sägas att 

ramverket snarare svarar på frågan om hur vissa grupper skaffar sig 

auktoritet och inflytande än varför och att dess förtjänster bör ses i detta 

ljus. 

Gränsarbetets sistnämnda slagsida motiverar dock mitt val att 

använda ytterligare två begrepp, mekanisk objektivitet och 

kommensurering, som jag kort ska redogöra för nedan. Dessa begrepp 

har varit viktiga redskap för att lägga en större analytisk vikt vid den 

samhällsekonomiska analysens innehåll, som det beskrivs av ASEK och 

SIKA. Detta anknyter också till vad Gubrium och Holstein säger om att 
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de sociala konstruktionernas innehåll utgör både resurser och får 

konsekvenser som är värda att uppmärksamma.  

För att avsluta redogörelsen för gränsarbetesbegreppet ska jag säga 

ytterligare något om hur jag har använt detta begrepp. En central del av 

denna begreppsanvändning består i att jag, till skillnad från Gieryn, inte 

har gjort konstruktionen av vetenskapens gränser till det främsta 

föremålet för analys utan konstruktionen av värderingens gränser. 

Eftersom avhandlingen handlar om tillämpningen av en vetenskaplig, 

nationalekonomisk värderingsmetod är emellertid det förra inte 

avlägset. 

 

Theodore Porter: kvantifiering och mekanisk objektivitet  

Som jag berört i avsnittet om tidigare forskning har vetenskaps-

historikern Theodore Porter i flera studier intresserat sig för 

kvantifieringens historia och för kvantitativa ideal i både vetenskap, 

politik och offentlig förvaltning samt mer specifikt för CBA.54 Han 

menar att den utbredda uppfattningen om kvantifiering som ett i 

grunden naturvetenskapligt ideal som spridit sig till 

samhällsvetenskapen och vidare till offentliga verksamheter av olika 

slag är felaktig. Porter hävdar att kvantifiering har en historia som social 

teknologi, både i en politisk-administrativ kontext såväl som en 

samhällsvetenskaplig. Den främsta orsaken till utbredningen av 

kvantitativt uttryckt kunskap och kvantitativa teknologier är enligt 

Porter en brist på personligt förtroende, vilket han relaterar till distans 

men också till politiska påtryckningar. Vetenskapliga ideal om 

universalitet har ofta inneburit ett lösgörande av kunskapen från det 

lokala sammanhanget och siffror är, menar Porter, en teknologi för att 

överbrygga distans. Till detta hör standardisering och formalisering – 

överenskommelser om bestämda enheter, kategorier och regler. Sådana 

kvantitativa teknologier har en stor potential att överkomma bristen på 

tillit mellan människor och grupper. Detta eftersom de (åtminstone ger 

de sken av det) begränsar enskilda människors inverkan på veten-

skapliga resultat eller politiska beslut, de begränsar subjektiva inslag. 

Porter kallar detta för en mekanisk objektivitet, eftersom det är en 

objektivitet som skapas av strikta regler. Den bygger uteslutande på 

frånvaron av subjektivitet. Men detta förändrar också saker och ting. 

Kvantifieringen ger nya innebörder, skapar nya enheter och förändrar. 

Kvaliteter med gamla namn, som intelligens, nyttor och kostnader eller 
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arbete blir något annat när de standardiseras och beräknas, ofta i 

praktiker som inte kan hänföras enbart till vare sig vetenskap eller 

förvaltning.55 

Frånvaron av subjektivitet genom omfattande formalisering är enligt 

Porter en minst lika viktig orsak till siffrors auktoritet i politiska och 

administrativa sammanhang som sanningsanspråk.56 Med utgångspunkt 

i en jämförelse mellan hur värderingen av liv behandlas i ekonomisk 

teoretisk litteratur, i ekonomisk forskning inriktad på tillämpning och 

slutligen bland CBA-ekonomer i offentlig administration drar Porter 

slutsatser att ju närmare den praktiska tillämpningen av värderingen i 

offentlig verksamhet man kommer, desto mer tonas osäkerheten i 

värderingen ner och desto viktigare blir formaliseringen framför 

värderingens realism.57 Detta anknyter till Gieryns ramverk, samtidigt 

skiljer sig Porter från Gieryn i sin beskrivning av auktoritet. Jag ska 

återkomma till detta i slutet av kapitel tre. 

Enligt Porter är det inte så konstigt att kvantifiering har så stor 

auktoritet i moderna demokratier, han skriver att det är ett av de mest 

övertygande sätt på vilket en demokrati kan nå ett effektivt 

beslutfattande genom att undvika konflikter och minimera inblandning 

som riskerar att göra det till en längre process.58 Porter avslutar sin 

artikel: 
 

The modern canonization of objectivity implies a kind of 

openness, but one that is comprehensible only to specialists 

and that is poorly adapted to express the moral and ethical 

arguments of an engaged citizenry. Above all, objectivity is a 

political ideal, one that privileges universal over local values 

and that prefers to invest power in rules rather than persons.59 

 

Avslutningsvis anknyter Porter i betydligt större utsträckning än Gieryn 

till större samhälleliga förändringar. 

 

Wendy Nelson Espeland: kommensurering 

Sociologen Wendy Nelson Espeland har i likhet med Porter forskat om 

kvantifiering och politik kring stora vattenprojekt i USA under 

nittonhundratalet. Precis som Porter konstaterar hon att detta har varit 
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ett starkt politiserat område. I avhandlingen The struggle for water 

problematiserar hon rationalitet. Rationalitet är, menar hon, en praktisk, 

organisatorisk och politisk produkt.60 Studien handlar om ett 

dammprojekt i sydvästra USA som under lång tid stod i centrum för en 

konflikt. Espeland fokuserar tre grupper som var engagerade i denna 

konflikt: en ursprungsbefolkning som hotades av projektet, en grupp 

ingenjörer vid den aktuella myndigheten – Espeland kallar dem ”det 

gamla gardet” – och en annan, nyare grupp på samma myndighet som 

vill upprätta organisationens rykte och skaffa sig större professionell 

auktoritet. ”Det nya gardet” arbetade för vad de ansåg vara ett rationellt 

beslutsfattande om dammbygget, huvudsakligen baserat på en form av 

CBA. Espeland beskriver det som en form av rationalitet som förutsätter 

att alla värden är relativa och därmed kan sättas i relation till varandra: 

de kan kommensureras. Commensuration, som jag har valt att översätta 

till kommensurering, kan betraktas som en särskild form av 

standardisering som innebär en process i vilken heterogena enheter eller 

värden översätts till ett gemensamt mått.61 Espeland ifrågasätter idén 

om att detta är en neutral och opolitisk form av värdering, hon skriver: 
 

Commensuration in public choice is a political act, since it 

transforms the categories that people use to value and 

represent what is meaningful to them. Since commensuration 

is closely associated with rationality, and since it is so 

pervasive in modern society, it is especially important to 

understand its consequences. It is not only what we value or 

how much we value that matters; how we value can be an 

important cultural form. Changing the form of decision 

making involves redefining the terms of the debate, what can 

be talked about and what cannot. Valuing, even when done as 

‘scientifically’ or ‘rationally’ as possible, is ultimately a 

political process.62 

 

Espeland intresserar sig för var rationalitet kommer ifrån, vad det 

innebär att vara rationell och hur vissa versioner av rationalitet blir 

mäktiga ramverk för hur världen uppfattas.63 Hon menar att 

kommensurering, som är förknippat med objektivitet, är en särskilt 

inflytelserik form av rationalitet i det moderna samhället. 

Kommensurering innebär emellertid att värden förändras i processen. 
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Denna instrumentella rationalitet bortser ifrån att värden är beroende av 

form. Kommensureringen kan inte heller hantera inkommensurabla 

värden, det vill säga värden som människor uppfattar som omöjliga att 

sätta i relation till andra värden eftersom de står i motsättning till dess 

grundläggande logik.64 Espelands studie har flera gemensamma 

nämnare med den kritiska transportforskning som jag redogjorde för i 

föregående kapitel: rationalitet som grund för politiskt inflytande, skiftet 

mellan olika former av expertis och konflikter rörande värden knutna 

till en viss plats. Jag har emellertid i huvudsak använt begreppet 

kommensurering i min analys, även om andra delar av Espelands arbete 

också har beröringspunkter med min studie.  

 

                                                      
64

 Espeland 1998 s. 24ff. 
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Tillämpningen av CBA som generell värderingsmetod i transport-

politiken och den långsiktiga planeringen är beroende av en förmedling, 

en röst som sätter den i samband med transportpolitikens och 

infrastrukturplanerings behov. Som jag har redogjort för i det första 

kapitlet har myndigheten SIKA och arbetsgruppen för samhälls-

ekonomiska kalkylvärden, ASEK, haft en sådan roll under en period då 

samhällsekonomiska analyser fick en ökad betydelse i det 

transportpolitiska sammanhanget. Detta det första av avhandlingens 

empiriskt baserade kapitel handlar om deras beskrivningar av den 

samhällsekonomiska analysen.  

En uttalad ambition i ASEKs och SIKAs redogörelser är att 

tillämpningen ska vila på en vetenskaplig grund. De rekommendationer 

som ASEK och SIKA ger ska vara förankrade i forskning och beprövad 

erfarenhet.1 ASEK och SIKA har en roll som expertgrupp respektive 

expertmyndighet i förhållande till den samhällsekonomiska analysens 

tillämpning i transportpolitiken och planeringen. Expertis bör här förstås 

i relationell mening och som resultatet av ett arbete, som Thomas F. 

Gieryn påpekar. Denna förståelse av expertis är grundläggande för detta 

kapitel såväl som för avhandlingen i sin helhet.  

ASEK och SIKA säger sig verka för en kvalitetsförbättring av den 

samhällsekonomiska analysmetoden med syftet att bidra till att de 

samhällsekonomiska underlagen fungerar som ett viktigt och 

tillförlitligt underlag i planeringen. En betydande del av innehållet i de 

publikationer som ligger till grund för detta kapitel avsätts till att 

förmedla den samhällsekonomiska analysens syften och motiv men 

även till att hantera dess brister och begränsningar. Dessa beskrivningar 

kan betraktas som ett diskursivt arbete som skapar ett utrymme för den 

samhällsekonomiska analysen i planeringen och i beslutsfattandet – ett 

gränsarbete som handlar om att göra analysmetoden trovärdig som 
                                                      
1
 Samplan 1995:13 s. 1., SIKA 2008:3 s. 7, SIKA 2009:3 s. 8. 
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värdering. I förlängningen handlar denna trovärdighet om vem som 

med störst auktoritet kan uttala sig om vad ett väg- eller järnvägsobjekt 

är värt för samhället och hur transportsystemet bör utvecklas. Som 

framgick i avsnittet om transportforskning i det första kapitlet hade 

vägingenjörer länge en stor auktoritet i dessa frågor. Som jag nämnde i 

föregående kapitel är en central utgångspunkt för avhandlingen att 

värdering, lika mycket som expertis, är något som bör förstås relationellt 

och konstruktivistiskt.  

Mitt ärende i detta kapitel är att besvara den övergripande frågan om 

hur gränsarbetet görs i ASEKs och SIKAs beskrivningar om den 

samhällsekonomiska analysen. Denna huvudfråga kan specificeras i ett 

antal frågor som också varit vägledande i senare skeden av min analys 

av materialet:  
 

 Hur motiverar ASEK och SIKA den samhällsekonomiska 

analysen? Vad sägs den vara och göra? Vad uppnås i planeringen i 

och med användningen av samhällsekonomiska underlag? 

 Hur görs analysmetoden och underlaget trovärdigt? Hur hanteras 

begränsningar, kritik och problem? 
 

Kapitlets disposition är uppbyggd kring dessa grupper av frågor. Det 

inledande avsnittet behandlar framställningen av analysmetodens 

grundläggande antaganden och förutsättningar. Det skildrar 

formuleringen av ett problem – ett sätt att närma sig transportsektorn – 

som bildar förutsättningen för flertalet av de syftesbeskrivningar och 

motiv som jag behandlar i följande avsnitt där jag beskriver hur den 

samhällsekonomiska analysen motiveras som värderingsmetod i 

planeringen. I den senare delen av kapitlen koncentrerar jag min analys 

på hur analysmetodens begränsningar och problem beskrivs och 

hanteras i det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion.   

Ett genomgående mönster i ASEKs och SIKAs texter är att kraftiga 

anspråk varvas med reservationer. Den samhällsekonomiska analysen 

sägs vara ett viktigt underlag men är i nästa andetag bara ett av flera. 

Sådana begränsande utsagor förekommer ofta i texterna, och inte bara 

när kritik och problem behandlas. Enligt Theodore Porter har detta sätta 

att argumentera – ”in which a disclaimer is clearly made and yet a 

policy recommendation reached anyway”2 – närmast varit regel i CBA-

publikationer skrivna av professionella ekonomer. Detta är tydligt och 

analytiskt intressant i sig: hur hanteras dessa dubbla budskap, denna 

                                                      
2
 Porter, Theodore M. 1994a s. 218.  
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motsättning? Varför ser framställningen ut på det här sättet? Jag ska 

återkomma till det längre fram i kapitlet. Redan nu vill jag emellertid 

klargöra att materialet ser ut på det sättet, särskilt eftersom jag till viss 

del har förlagt den analytiska behandlingen av anspråk och 

reservationer i olika delar av kapitlet. 

 

Beskrivningar av grundläggande antaganden och 
förutsättningar 

En närmare analys av hur det samhällsekonomiska underlaget 

konstrueras i planeringen leder nästan omedelbart in på 

analysmetodens grundläggande utgångspunkter. Det sätt på vilket 

analysmetoden motiveras utgår ifrån antaganden och förutsättningar 

som ger transportsektorn och frågan om transportsystemets utveckling 

en viss inramning. Sättet att formulera ett problem är avgörande för 

vilka lösningar som aktualiseras.  

Merparten av publikationerna innehåller inledningsvis avsnitt där 

den explicita frågan ”Varför behövs samhällsekonomiska analyser?” 

behandlas.3 Följande utdrag från sådana avsnitt i ASEKs första och 

andra översyn illustrerar hur till synes enkla motiveringar leder till 

analysmetodens grunder: 
 

En grundläggande fråga är naturligtvis varför det behövs 

samhällsekonomiska analyser. Behövs det ekonomer och 

utredare som lägger fram förslag på åtgärder? Och varför ska 

politiker behöva ta beslut om åtgärder? Ja, varför löser inte 

’marknadsekonomin’ resursanvändningen på ett 

välfärdsmaximerande sätt?4 

 

En […] grundläggande fråga är varför det överhuvudtaget 

finns behov av att styra resursanvändningen inom 

transportsektorn. Varför löser inte marknaderna 

resursanvändningen på ett välfärdsmaximerande sätt? Ett 

välkänt resultat i ekonomisk teori är ju att en ekonomi med så 

kallade perfekta konkurrensmarknader löser samhällets 

grundläggande resursfördelningsproblem på ett effektivt 

sätt.5 

 

                                                      
3
 Samplan 1995:13 s. 3, SIKA 1999:6 s. 13f, SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska 

kalkylen – en introduktion för den nyfikne. s. 6f, SIKA 2008:3 s. 9, SIKA Rapport 2008:9 ABC i 

CBA. Välfärdsekonomins grunder och användning av CBA i transportsektorn. 13. 
4
 Samplan 1995:13 s. 3. 

5
 SIKA 1999:6 s. 13. 
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Tidigt i ASEKs och SIKAs publikationer ges en antydan om vad det är 

för problem vi har att göra med: ett resursallokeringsproblem.6 Den 

underliggande logiken för dessa citat är den samhällsekonomiska 

analysens marknadsbegrepp, som utgår ifrån den neoklassiska 

ekonomins teori om en perfekt marknad. Denna konstruktion är 

grundläggande för den samhällsekonomiska analysmetoden och jag ska 

därför börja med att diskutera ASEKs och SIKAs redogörelser för 

marknadsbegreppet och dess grundläggande antaganden om individen, 

hennes värderingar och maximerad nytta. Därefter behandlar jag hur 

denna teoretiska modell kopplas samman med transportsektorn av 

ASEK och SIKA.  

Den perfekta marknaden är en marknad där alla värden har ett pris. 

Det innebär att värdet av alla positiva eller negativa konsekvenser som 

en människas handlingar får för andra omfattas av ekonomiska 

transaktioner.7 SIKA uttrycker detta som att det finns ”en marknad för 

alla tänkbara nyttigheter, inte bara vanliga varor och tjänster utan även 

materiella och immateriella nyttigheter”.8 En perfekt fungerande 

marknad är per definition samhällsekonomiskt effektiv, eftersom 

prissystemet ”fungerar […] så att alla resurser och alla effekter har ett 

samhällsekonomiskt korrekt pris, vilket leder till samhällsekonomisk 

effektivitet.”9 Ett samhällsekonomiskt korrekt pris motsvarar exakt 

individens värdering av någonting vilket yttrar sig i att hon på riktiga 

grunder, det vill säga att hon utifrån relevant information, är villig att 

betala en viss summa men inte mer.10  

Marknadens individ är en konsument eller möjligtvis en producent. I 

ASEKs och SIKAs texter är individen oftast en konsument som genom 

sitt konsumtionsbeteende ger uttryck för sina värderingar. Individen är 

rationell och suverän. Det innebär att hon vet sitt eget bästa och att 

ingen vet det bättre än hon. Hon är nyttomaximerande, kalkylerande 

och förmögen att bland flera alternativ välja det som ökar hennes 

välmående mest. Hon antas kunna visa detta – ge uttryck för sina 

preferenser – genom sin konsumtion och sin betalningsvilja.11  Ett 

ytterligare antagande som presenteras handlar om antropocentrism: för 

att något ska ha ett värde måste människan tillskriva det ett värde.  

Antagandet om individens rationalitet och suveränitet, antagandet 

om betalningsvilja som ett uttryck för preferenser och indirekt värdering 

                                                      
6
 Se även SIKA 2005:5 s. 6, SIKA 1999:6 s. 14. 

7
 Samplan 1995:13 s. 5. 

8
 SIKA 2008:9 s. 14. 

9
 Ibid. 

10
 Samplan 1995:13 s. 5, SIKA 1999:6 s. 14, SIKA 2005:5 s. 9ff 

11
 Samplan 1995:13 s. 3ff, SIKA 1999:6 s. 14, SIKA 2005:5 s. 9ff. 
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samt antagandet om antropocentrism bildar tillsammans en viktig 

grund för marknadsbegreppet och begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. Till detta hör också ett utilitaristiskt antagande om 

nyttomaximering.12 När SIKA skriver att den perfekta marknaden per 

definition är samhällsekonomisk effektiv, eftersom detta följer av att alla 

nyttigheter har ett samhällsekonomiskt korrekt pris, är det inte bara ett 

logiskt slut i en kedja av premisser utan också det rätta – det som 

samhället bör sträva efter. Ett annat sätt att uttrycka detta är att den 

samhällsekonomiska analysen har en normativ grund, vilket SIKA också 

skriver.13  

I en av de populärt riktade publikationerna, ABC i CBA, ägnas 

relativt stort utrymme åt att förmedla den samhällsekonomiska 

analysens grundläggande modell. Här görs inledningsvis jämförelser 

mellan olika typer av lönsamhetskalkyler: företagsekonomiska och 

samhällsekonomiska. Generellt, menar SIKA, syftar lönsamhetskalkyler 

till att beräkna nettoresultatet av alla intäkter och kostnader för ett visst 

handlingsalternativ. Intäkter och kostnader sägs motsvara värdet av 

producerade och förbrukade resurser, vilket inkluderar ”varor, tjänster 

och andra typer av materiella och immateriella nyttigheter som t.ex. 

olika typer av naturresurser och kulturella upplevelser”.14 SIKA pekar 

på några skillnader mellan företagsekonomiska och samhälls-

ekonomiska lönsamhetskalkyler: 
 

Den företagsekonomiska lönsamhetskalkylen syftar till att 

mäta nettoförändringen av den egna förmögenheten till följd 

av ett visst handlingsalternativ medan den samhälls-

ekonomiska lönsamhetskalkylen syftar till att mäta 

nettoförändringen av den totala välfärden, det vill säga 

levnadsstandarden för samhället som helhet. [---] 

Samhällsekonomiska kalkyler avser värdera och summera 

alla positiva och negativa nyttoförändringar som ett 

handlingsalternativ ger upphov till, för alla individer och 

organisationer i samhället. Företagsekonomiska kalkyler är 

mer inriktade på pengar, beroende på att pengar är en 

förutsättning för att enskilda individer eller organisationer 

skall kunna skaffa sig de resurser de har nytta av.15 

 

En sak som i grunden skiljer samhällsekonomiska lönsam-

hetsbedömningar från företagsekonomiska är att den 

samhällsekonomiska analysen omfattar alla effekter som 

                                                      
12

 SIKA 2005:5. 
13

 SIKA 2005:5 s. 9, 11f, se även SIKA 2008:9 s. 14. 
14

 SIKA 2008:9 s. 9. 
15

 Ibid. s. 10. 
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uppstår av ett handlingsalternativ, på alla olika typer av 

resurser och för alla individer och organisationer i samhället. 

Den företagsekonomiska lönsamhetsbedömningen omfattar 

endast de effekter som påverkar den egna organisationens 

ekonomiska ställning. [---] En annan skillnad mellan 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkyler är 

sättet att värdera de effekter (skapade och förbrukade 

resurser) som ingår i kalkylen. I företagsekonomiska analyser 

värderas resurser huvudsakligen utifrån sina priser, oavsett 

om det är fria marknadspriser, reglerade priser eller politiskt 

beslutade avgifter. I samhällsekonomiska analyser värderas 

resurser alltid utifrån den nytta de förmår generera hos 

individer eller organisationer. En producerad resurs 

genererar en nytta som utgör en samhällsekonomisk intäkt. 16 

 

Det ”paket” som marknadsbegreppet i den samhällsekonomiska 

analysen kan sägas utgöra, med den perfekta marknaden som 

huvudsaklig konstruktion – sammansatt av antaganden om individens 

rationalitet och suveränitet, det antropocentriska och utilitaristiska 

villkoret – utgör en modell för hur resurser bör fördelas. En abstrakt 

lösning för ett abstrakt resursallokeringsproblem. Det är den perfekta 

marknaden som den samhällsekonomiska analysmetoden strävar efter 

att simulera.17 Det SIKA i utdragen ovan gör är att förklara varför 

samhällsekonomiska underlag är motiverade som beslutsunderlag i 

offentlig verksamhet.  

Från den perfekta marknadens horisont är samhällsekonomisk 

effektivitet lika med samhällets maximerade nytta, det vill säga största 

möjliga nytta alla samhällets individer inräknade. SIKA förklarar: 
 

Samhällsekonomisk effektivitet kännetecknas av att alla 

nyttigheter som är lönsamma att producera, och enbart dessa 

nyttigheter, kommer att produceras. Lönsam betyder i detta 

sammanhang att nyttigheterna är värda minst lika mycket för 

köparen (enligt den marginella betalningsviljan) som de 

kostar att producera och tillhandahålla. Samhällsekonomisk 

effektivitet innebär att vi har total effektivitet i produktionen, 

det vill säga att produktionen är inriktad på de produkter 

som efterfrågas mest av konsumenterna samt att 

produktionen sker till lägsta möjliga kostnad. 

Samhällsekonomisk effektivitet innebär även effektivitet i 

konsumtionen, d.v.s. att de nyttigheter som produceras 

fördelas till de personer av vilka de efterfrågas mest.18 

 

                                                      
16

 SIKA 2008:9 s. 13. 
17

 SIKA 1999:6 s. 14. 
18

 SIKA 2008:9 s. 15. 
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Samhällsekonomisk effektivitet innebär maximerad nytta för samhället 

som helhet, men hur denna nytta fördelas är mindre viktigt så länge 

fördelningen inte stör marknadsekonomins funktionssätt. När SIKA 

specificerar begreppet samhällsekonomisk effektivitet görs det med 

utgångspunkt i den perfekt fungerade marknaden som teoretisk modell. 

Detta skiljer sig, som jag ska visa i kommande två kapitel, från den mer 

flytande och allmänna innebörd som ges begreppet i transportpolitiska 

dokument och av de regionala beslutsfattarna. Den samhällsekonomiska 

analysens grunder ger inte bara begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet utan även välfärdsbegreppet en bestämd innebörd. Detta 

välfärdsbegrepp följer av utilitarismens moralfilosofi som ”säger att vi 

bör sträva efter största möjliga lycka åt största möjliga antal.”19 SIKA 

skriver: 
 

Hur kan vi veta vad som ökar samhällets välfärd?  

I kalkylsammanhang används i regel det så kallade Kaldor-

Hickskriteriet för att bedöma om en åtgärd ökar samhällets 

välfärd eller inte, om än underförstått. Enligt detta kriterium 

ökar en förändring samhällets välfärd om de som vinner på 

förändringen kan kompensera dem som förlorar, och ändå ha 

det bättre ställt än innan förändringen genomfördes. Det finns 

inget krav på att en sådan kompensation verkligen sker, men 

den måste vara möjlig.  

Med andra ord, om den totala nyttan minus den totala 

kostnaden av en åtgärd är större än noll, då ökar åtgärden 

samhällets välfärd.20 

 

Detta citat följs av en reservation: det sägs att Kaldor-Hickskriteriet21 

inte tar någon hänsyn till fördelningseffekter ”som anses vara en fråga 

för politikerna”22. Här förhåller sig SIKA till ett bredare välfärdsbegrepp. 

Jag ska återkomma till det nedan. 

I en perfekt marknadsekonomi behövs inte några samhälls-

ekonomiska analyser eftersom den perfekta marknaden per definition är 

samhällsekonomiskt effektiv. Behovet uppstår i avvikelsen mellan 

modellen och ”den problemfyllda verkligheten”23, vilket är SIKAs svar 

                                                      
19

 SIKA 2005:5 s. 12. 
20

 Ibid. 
21

 I flera publikationer nämns också det så kallade Pareto-kriteriet (SIKA Rapport 1999:6 s. 13, 

SIKA Rapport 2008:3 s. 50, SIKA 2002:4 s. 29ff). Kriteriet innebär en syn på samhällsekonomisk 

effektivitet som innebär att nyttan fördelas på ett sådant sätt att ingen individ kan få det bättre utan 

att någon får det sämre. Detta kriterium är med andra ord restriktivt eftersom det inte tillåter 

förändringar där några får det bättre på andras bekostnad. Kaldor-Hicks var en anpassning  av 

Pareto, och skillnaden ligger i att kompensationen inte behöver ske utan att det räcker med att den är 

hypotetisk.  
22

 SIKA 2005:5 s. 12. 
23

 SIKA 2008:9 s. 15. 
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på de frågor som ställdes i de inledande citaten i detta avsnitt. SIKA 

skriver:  
 

Den perfekta marknadsekonomin är ett idealt tillstånd som vi 

aldrig någonsin kan uppnå. I verkligheten får vi nöja oss med 

en mer eller mindre imperfekt marknadsekonomi, oavsett 

vilken ekonomisk politik som förs och oavsett hur mycket 

avregleringar som görs. Det beror på att vissa av de 

förutsättningar som den perfekta marknadsekonomin vilar på 

är omöjliga att uppfylla i verkligheten. [---] Detta hindrar 

dock inte marknadsekonomin från att ännu så länge vara det 

bästa resursallokeringssystem vi har. Detta gäller i synnerhet 

den delvis reglerade blandekonomin.24 

 

Verklighetens marknadsekonomi misslyckas av olika skäl, skriver SIKA, 

även av andra orsaker än att vissa villkor är omöjliga att uppfylla. 

Marknaden kan med andra ord aldrig bli ”perfekt”.  

Det som är analytiskt intressant här är hur den teoretiska modellen 

får konsekvenser för hur man närmar sig transportsektorn. Det är ur 

detta teoretiska perspektiv som resursallokeringsproblemet framträder, 

ett perspektiv som SIKA förmedlar i sina publikationer. Enligt SIKA 

finns det en mängd marknadsmisslyckanden inom transportsektorn.25 

De orsaker som anges till att marknaden inte fungerar är bland annat 

ofullständig information, externa effekter, kollektiva nyttigheter och 

bristande konkurrens.26 På en misslyckad marknad saknar vissa resurser 

pris och andra har fel pris vilket i detta sammanhang, skriver SIKA, 

innebär att ”priset inte bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv 

produktions- och konsumtionsvolym. Priset kan däremot vara bra ur 

andra synpunkter, t.ex. ur inkomstfördelnings- och rättvisesynpunkt.”27 

I sin beskrivning av marknadsmisslyckanden motiverar SIKA CBA som 

generell värderingsmetod: 
 

CBA omfattar metoder för att ta fram samhällsekonomiskt 

korrekta skuggpriser, d.v.s. de priser som vi sannolikt skulle 

ha haft i en väl fungerande marknadsekonomi. Med hjälp av 

CBA kan man alltså korrigera företagsekonomiska kalkyler 

för problem med inkorrekta priser och komplettera dem med 

avseende på effekter som saknar pris.28 

 

                                                      
24

 SIKA 2008:9 s. 15f, se även Samplan 1995:13 s. 9. 
25

 Samplan 1995:13 i förord och s. 3, SIKA 2008:9 s. 5, 26. 
26

 Samplan 1995:13 s. 3f, SIKA 1999:6 s. 14, SIKA 2005:5 s. 10, SIKA 2008:9 s. 15ff. 
27

 SIKA 2008:9 s. 16. 
28

 Ibid. 
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CBA förklaras med andra ord som ett sätt att kompensera för den 

verkliga marknadens misslyckanden.29 När SIKA närmar sig 

transportsektorn utifrån den samhällsekonomiska analysens 

grundläggande marknadsbegrepp framstår den som en misslyckad 

transportmarknad. Här finns ett arbete för analysmetoden att utföra.30 

SIKA skriver att det är lätt att inse behovet av CBA i offentlig sektor, 

eftersom den ”oftast inte drivs affärsmässigt och därför inte har 

marknadsmässiga intäkter”31. I den första översynen ställer ASEK 

analysmetoden mot politiska bedömningar, som beskrivs som ett 

”alternativt sätt” att avgöra om en åtgärd är bra eller dålig.32 Denna 

beskrivning kontrasterar mot de synsätt som jag beskriver i avhand-

lingens femte kapitel. 

När idén om den perfekta marknaden som optimal resurs-

allokeringsmodell appliceras på den offentliga verksamhet som den 

långsiktiga planeringen av infrastruktur utgör, etableras en tolkning av 

hela transportsektorn som en transportmarknad. Det är just skillnaderna 

mellan den företagsekonomiska och den samhällsekonomiska analysen 

som är avgörande i detta sammanhang och som talar om att begreppet 

transportmarknaden inte bara omfattar den vinstdrivande och 

affärsmässiga delen av transportsektorn. En marknad som inte bara är 

inriktad på pengar,33 som omfattar ”den totala välfärden, det vill säga 

nivån på levnadsstandarden för samhället som helhet”34 och som 

omfattar alla ”nyttoförändringar som ett handlingsalternativ ger 

upphov till, för alla individer och organisationer i samhället”35 är ett 

allomfattande marknadsbegrepp. Det är också något mer: det är ett sätt 

att närma sig världen, samhället, människan. SIKAs egen 

sammanfattning är ett koncentrat av hela argumentationen: 
 

På frågan om CBA är en nödvändig utvärderingsmetod är 

svaret ja. Skälet är att marknadsekonomin i praktiken inte 

fungerar så väl att den automatiskt leder till största möjliga 

nytta totalt sett och högsta möjliga levnadsstandard för 

medborgarna. På grund av detta är det inte självklart att 

åtgärders och verksamheters företagsekonomiska resultat 

speglar även deras betydelse totalt för samhället. Inom 

transportsektorn finns en mängd faktorer, som man kallar 

                                                      
29

 SIKA 2008:9 s. 26, 29. 
30

 Samplan 1995:12 Samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn. Grunder. s. 12ff, 

Samplan 1995:13 s. 3, 5, SIKA 2008:9 s. 19, 20, 26 och SIKA 1999:6 s. 14.  
31

 SIKA 2008:9 s. 19. 
32

 Samplan 1995:12 s. 15. 
33

 Samplan 1995:12 s. 2f, SIKA 2008:9 s. 10. 
34

 SIKA 2008:9 s. 10. 
35

 Ibid. 



68 | Kapitel tre 

 

 

marknadsmisslyckanden, som gör att verksamheterna inte 

kan fungera idealt ur resursallokerings- och välfärds-

synpunkt. Det finns därför starka samhällsekonomiska skäl 

för att använda CBA för utvärderingar inom transport-

sektorn [sic!].36 
 

Denna formulering av problemet bildar en helt avgörande förutsättning 

för möjligheten att skapa ett utrymme för den samhällsekonomiska 

analysen i planeringen och det politiska beslutsfattandet.  

 

Analysmetodens syften och motiv 
Att konstruera samhällsekonomiska analyser som ett medel för att 

korrigera en misslyckad marknad är ett sätt att motivera användningen 

av dem. I detta avsnitt redogör jag för fler sätt att beskriva syften och 

motiv för analysmetodens tillämpning i transportsektorn, vilka har 

anknytning till föregående avsnitt.  

 

Effektivitet och välfärd 

Den samhällsekonomiska analysmetoden konstrueras alltså som ett 

effektivitetskriterium i planeringen.37 SIKA skriver exempelvis: 
 

Att tillämpa CBA på offentlig verksamhet innebär att man 

ställer krav på en samhällsekonomiskt effektiv offentlig 

sektor.38 

 

Syftet med cost-benefit-analys (CBA) är att utvärdera åtgärder 

eller verksamheter med utgångspunkt från effektivitet. Det 

betyder att den skall omfatta förändringar i såväl volym som 

kvalitet och värde, till skillnad från produktivitet som avser 

enbart volym.39 
 

Det faktum att analyser av lönsamhet görs i termer av värdet 

på det som skapas och förbrukas [CBA i bred bemärkelse] 

innebär att ekonomisk lönsamhet är relaterat till effektivitet. 

Begreppet effektivitet innebär rent allmänt att få ut största 

möjliga värde av insatta resurser.40 

 

Anspråken på att mäta samhällsekonomisk effektivitet kan göras med 

förhållandevis liten reservation, eftersom den samhällsekonomiska 

                                                      
36

 SIKA 2008:9 s. 5. 
37

 SIKA 1999:6 s. 11,17, SIKA 2002:4 s. 188, SIKA 2005:5 förord, s. 7, 25. 
38

 SIKA 2008:9 s. 51. 
39

 Ibid. s. 5. 
40

 Ibid. s. 9. 
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effektiviteten definieras med utgångspunkt i analysmetodens 

grundläggande marknadsbegrepp.  

När den samhällsekonomiska analysen beskrivs som ett mått på 

samhällets välfärd41 blir läget ett annat. Välfärdsbegreppet i 

publikationerna är dubbelt. Å ena sidan ger den nationalekonomiska, 

neoklassiska mikroteorin begreppet en bestämd innebörd. Å andra 

sidan tillämpas den samhällsekonomiska analysen i ett politiskt och 

praktiskt sammanhang med ett vidare välfärdsbegrepp som också 

präglas av andra hänsyn. Detta för med sig ett antal förbehåll som på 

det hela taget innebär dels ett förtydligande av det snävare 

välfärdsbegreppets innebörd och dels att ASEK och SIKA i dessa 

publikationer mer eller mindre explicit förhåller sig till det bredare 

välfärdsbegreppet. I den populärt riktade ABC i CBA finns följande 

figur: 

 

 
 Figur 7.1. Samhällets övergripande mål, från teori till praktik 

                

 

Källa: SIKA 2008:9 s. 48. 

 

                                                      
41

 SIKA 2005:5 s. 7, 9f, 12. 

Effektivitet 

       Samhälleliga mål för välfärd 

Rättvis fördelning av resurser 

Intergenerationell fördelning – 
Långsiktig hållbarhet 
Fördelning av resurser/nyttor mellan 
nutida och framtida generationer. 
 
Intragenerationell fördelning – 
Jämställdhet 
Fördelning av resurser/nyttor mellan 
individer i dagens samhälle. 
 

Effektivitet, m a p  
dagens samhälle 
 
Största möjliga 
sammanlagda välfärd, 
d.v.s. 
summan av alla nyttor, 
för alla individer i 
nutida generationer. 
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Figuren visar det dubbla förhållandet till välfärd. I översta rutan hittar 

vi ”samhälleliga mål för välfärd” och i rutan under effektivitet ”största 

möjliga sammanlagda välfärd”.  

På vilket sätt framställs då den samhällsekonomiska analysen som ett 

välfärdsmått? I den andra populärt skrivna introduktionen till den 

samhällsekonomiska kalkylen skriver SIKA att ”den samhälls-

ekonomiska analysen i princip [tar] hänsyn till alla effekter som 

påverkar alla individer i samhället”42. Avsnittet under rubriken ”Varför 

görs samhällsekonomiska kalkyler?” inleds: 
 

Samhällsekonomiska kalkyler görs framför allt för att ge 

strukturerade helhetsbilder av olika åtgärders effekter och för 

att undersöka om de är samhällsekonomiskt lönsamma eller 

inte. Leder de till en effektivare användning av samhällets 

resurser och en ökning av vår gemensamma välfärd?43 

 

Här framställs det samhällsekonomiska underlaget som ett svar på 

frågan om i vilken utsträckning som en åtgärd bidrar till ökad välfärd. 

Av citatet att döma ligger välfärd nära en effektiv användning av 

resurserna, vilket stämmer överens med det välfärdsbegrepp som ges av 

metodens grunder. Detta citat följs av en begränsning av anspråken: 
 

Resultaten används tillsammans med annat beslutsunderlag 

när beslutsfattare ska acceptera eller förkasta åtgärdsförslag. 

De ger inga absoluta sanningar, men kan visa sannolika 

riktningar för vilka förändringar som olika alternativ 

innebär.44 

 

Här begränsas både anspråket på att ge en verklighetsbeskrivning och 

anspråket på att vara ett centralt underlag. I samma publikation finns en 

liknande formulering som också illustrerar hur anspråk och 

reservationer vävs samman: 
 

Samhällsekonomiska kalkyler och bedömningar görs för att 

avgöra om en åtgärd är bra för samhället eller inte, eller för 

att bedöma vilken åtgärd som är bäst bland flera möjliga.  

Men när man i det här sammanhanget svänger sig med ord 

som ’bra’ och ’bäst’, är det viktigt att vara medveten om att de 

principer som ytterst ligger till grund för analyserna inte 

nödvändigtvis speglar en objektiv sanning. De bygger istället på 

en normativ samling teorier: välfärdsteori. [min kursiv.]45 
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 SIKA 2005:5 s. 6. 
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 Ibid. s. 7. 
44
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 Ibid. s. 9. 



En riktig värdering | 71 

 

 

 

 

I detta citat avgränsas välfärdsbegreppet och sanningsanspråken med 

hänvisning till den nationalekonomiska, neoklassiska teorins 

normativitet. 

I ASEKs tredje översyn sägs samhällsekonomiska analyser ha ”en 

mycket vidsträckt tillämpning”46 eftersom de ”är utformade för att 

belysa hur en åtgärd eller annan form av förändring påverkar den 

samlade välfärden i samhället”47. Samtidigt vill ASEK understryka att 

översynen inte handlar om hur planeringen ska organiseras eller 

besluten ska fattas: ”syftet är begränsat till att ge anvisningar för hur 

samhällsekonomiska kalkyler och analyser bör utformas för att svara 

mot vissa kvalitetskrav.”48 Man drar en gräns mellan användningen av 

samhällsekonomiska metoder och ”transportpolitiken och transport-

planeringen i stort.”49 ASEK skriver att ett av många skäl till det är att 

det finns effekter som är svåra att värdera och att samhällsekonomiska 

analyser inte ger svar på frågan om hur välfärden ska fördelas. 

Fördelningen sägs kräva politiska beslut.50 Här utgår ASEK från ett 

snävt välfärdsbegrepp och begränsar tillämpningen med hänvisning till 

två begränsningar hos analysmetoden: de svårvärderade effekterna och 

fördelning. Jag ska återkomma till dem längre fram i kapitlet.  

 

Helhetsbild 

Samhällsekonomiska underlag beskrivs även som en strukturerad 

helhetsbild eller som ett heltäckande underlag. På ett par ställen i 

materialet förekommer detta motiv tillsammans med en beskrivning av 

besluten som komplexa. SIKA skriver exempelvis att transportsektorn 

”[l]iksom många andra delar av samhället har […] kommit att bli 

alltmer komplex”51. Motivet om en helhetsbild återkommer på många 

ställen i materialet.52 Det är en framställning av den 

samhällsekonomiska analysen som både överlappar och underbygger 

andra beskrivningar av den, exempelvis om att den är neutral och ett 

medel för jämförbarhet (nedan).  

När ASEK och SIKA hävdar att den samhällsekonomiska analysen 

ger en helhetsbild av en åtgärd är det ett anspråk som bygger på de 
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 SIKA 2002:4 s. 20. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 SIKA 2005:5 s. 8, se även Samplan 1995:12 s. 1. 
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 SIKA 1999:6 s. 7, 13, SIKA 2002:4 s. 23, SIKA 2005:5 s. 6, 7, 27, SIKA 2008:3 s. 11f, SIKA 
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marknads- och välfärdsbegrepp som jag beskrivit ovan. I likhet med de 

flesta andra sätt att motivera analysmetoden är det ett anspråk som 

samtidigt begränsas. I den populärt riktade publikationen från 2005 sägs 

den samhällsekonomiska analysen framför allt göras ”för att ge 

strukturerande helhetsbilder av olika åtgärders effekter och för att 

undersöka om de är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte.”53 

Samtidigt sägs att underlaget inte vara sant utan sannolikt och bara ett 

utav flera underlag.54 I ett annat avsnitt i samma publikation, där man 

relaterar till kritik och diskuterar alternativa kvantitativa 

utvärderingsmetoder, skriver SIKA: 
 

Det går också att tänka sig att man helt avstår från att 

använda analysmetoder av den här typen. Men då får vi 

förmodligen acceptera att underlaget till politiska beslut blir 

sämre, eftersom det innebär att beslutsfattarna inte längre får 

tillgång till strukturerade översiktsbilder av de effekter som 

olika möjliga val kan ge.55 

 

Här konstrueras det underlag som ges av dessa värderingsmetoder som 

helhetsbilder, samtidigt som beslutsfattaren konstrueras som oförmögen 

att bilda sig en strukturerad helhetsbild på annat sätt. Liknande 

formuleringar finns i ABC i CBA: 
 

Enligt principerna för CBA skall analysen omfatta alla 

effekter värderade i monetära termer (betalningsvilja) med 

utgångspunkt från medborgarnas egna värderingar av egen 

nytta (eller nyttoförlust) av effekterna. CBA är därför både 

heltäckande och sammanfattande. [---] Nackdelarna med 

metoden är att en fullständig kalkyl knappast går att göra i 

praktiken.56 

 

CBA sägs i denna publikation även syfta till att ”ge en sammanfattande 

helhetsbild i värdetermer av den totala resursanvändningen”57. I dessa 

beskrivningar framstår helhetsbilden som synonym med en fullständig 

kalkyl. I ASEKs andra översyn inleds sammanfattningen med denna 

syftesbeskrivning: 
 

Ett av de viktigaste syftena med att genomföra samhälls-

ekonomiska kalkyler är att skapa ett beslutsunderlag som har 

ambitionen att ge en helhetsbild av den stora mängd effekter 
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som en åtgärd inom exempelvis transportsektorn ger upphov 

till. Det helhetsperspektiv som ligger inbyggt i själva ansatsen 

innebär att man försöker beakta och likabehandla alla 

relevanta effekter.58 

 

Här motiveras den samhällsekonomiska analysmetoden genom att den 

sägs ha ambitionen att ge en helhetsbild. Det är ett anspråk med 

reservation: den samhällsekonomiska kalkylen bidrar med ett 

helhetsperspektiv fast ändå inte. Det intressanta i det här 

sammanhanget är hur central analysens kvantitativa del, det vill säga 

kalkylen, ändå är för vad som beskrivs som en helhetsbild. De 

kvalitativt uppskattade effekterna framställs inte som en del av en 

helhetsbild utan utgör snarare föremål för reservationer. En fullständig 

monetär värdering framstår som ett ideal – om än omöjligt att uppfylla – 

och med det följer att den kvantitativa och kvalitativa uppskattningen 

av effekter som inte kan prissättas beskrivs som en andrahandslösning.59 

Det är framför allt problematiken med de svårvärderade effekterna som 

föranleder SIKAs reservationer. Dessa beskrivningar visar hur starkt 

uppbunden den samhällsekonomiska analysen är till en kvantitativ 

metod och hur det kvalitativa framstår som problematiskt. Den 

kvalitativa uppskattningen är en slags lösning på ett problem men det är 

inte en riktig värdering. Jag ska återkomma till det längre fram i kapitlet. 

 

Måluppfyllelse 

Med undantag av ASEKs första översyn och den tillhörande rapporten 

om metodens grunder60 är alla publikationer som analyseras i detta 

kapitel publicerade efter införandet av det övergripande 

transportpolitiska målet 1998. Den formulering som då infördes om en 

samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning gav samhälls-

ekonomisk effektivitet en större tyngd i målformuleringen. En sådan 

förändring kan vara en konsekvens av ett framgångsrikt gränsarbete, 

likt ASEKs och SIKAs beskrivningar av den samhällsekonomiska 

analysmetoden och behovet av den i infrastrukturplaneringen. 

Bakgrunden till det nya målet ligger emellertid utanför detta kapitel 

såväl som avhandlingens syfte. Här vill jag visa hur den 

samhällsekonomiska analysmetoden förmedlas och sätts i relation till 

transportsektorn. I nästa kapitel diskuterar jag hur det övergripande 

målets innebörd leder tillbaka till den samhällsekonomiska 
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analysmetoden och dess grunder. Jag menar att det finns en 

samproduktion mellan utvecklingen av den samhällsekonomiska 

analysen och den transportpolitiska utvecklingen, ett förhållande som är 

mer komplext än att analysmetoden utgör ett mått på uppfyllelsen av ett 

fristående mål. 

Den nya målformuleringen bidrog givetvis till att stärka den 

samhällsekonomiska analysmetodens ställning. Samtidigt konstruerar 

ASEK och SIKA analysmetoden som medel för måluppfyllelse.61 SIKA 

skriver: 
 

Den samhällsekonomiska kalkylen eller bedömningen mäter 

ett projekts samhällsekonomiska effektivitet, och att sträva 

efter samhällsekonomisk effektivitet är en del av regeringens 

övergripande transportpolitiska mål.62  

 

Detta citat åtföljs av förbehåll: det finns fler mål och ”[i] likhet med 

andra typer av beslutsunderlag ger samhällsekonomiska kalkyler 

dessutom inte några absoluta sanningar”63 skriver SIKA. I ASEKs fjärde 

översyn sägs användningen av samhällsekonomiska analyser vara en av 

grundpelarna i det övergripande målet.64 Länken mellan den 

samhällsekonomiska analysmetoden och den samhällsekonomiska 

effektivitet som avses i den politiskt definierade målbeskrivningen slås 

fast genom ASEKs och SIKAs upprepade påståenden att 

samhällsekonomiska analyser mäter samhällsekonomisk effektivitet. När ASEK 

behandlar detta anspråk mer ingående görs saken emellertid mer 

komplex. Den intressanta frågan enligt ASEK är ”i hur stor utsträckning 

som CBA kan fånga in de transportpolitiska målen”65. Målet sägs vara 

”det problem som ska lösas [i planeringen], och mål som 

utvärderingsmetoden skall bygga på”66. Det samhällsekonomiska 

underlaget sätts därmed i direkt samband med det övergripande målet. 

Den andra delen av det övergripande målet, om en hållbar utveckling, 

föranleder ASEK att begränsa anspråken. När tillämpningen av den 

samhällsekonomiska analysmetoden sägs vara en av grundpelarna för 

det övergripande målet är det en markering av att metoden har 

begränsningar: 
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 SIKA 2002:4 s. 188, 195f , SIKA 2005:5, förord, s. 25, se även SIKA 1999:6 s. 11. 
62

 SIKA 2005:5 s. 25. 
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I teorin fångar CBA in både målet samhällsekonomisk 

effektivitet och målet om långsiktig hållbarhet. Idealt sett 

inkluderar CBA alla typer av effekter som kan tänkas uppstå i 

samhället, såväl marknadsprissatta effekter som icke-

marknadsprissatta, värderade utifrån preferenserna hos de 

individer som berörs av effekterna. Idealt sett ska CBA även 

inkludera alla effekter som uppstår över tiden.  

De problem som vi brottas med i praktiken är dels att vissa 

typer av effekter är svåra att värdera, och dels att det på 

grund av brist på information och osäkerhet om framtiden är 

svårt att värdera effekter som uppstår på lång sikt, i 

synnerhet effekter som påverkar framtida generationer. I 

praktiken har alltså både marknadsekonomin och CBA en 

tendens till kortsynthet […] [min kursiv.].67 

 

Tendensen till kortsynthet diskuteras som ytterligare en fördelnings-

fråga, nämligen som en fråga om rättvisa mellan dagens och framtidens 

generationer. ASEK benämner detta ”intergenerationell fördelning”68. 

Målet om långsiktig hållbarhet kräver andra metoder för utvärdering 

skriver ASEK och öppnar upp för kompletterande underlag som 

hanterar fördelning både mellan olika grupper i dagens samhälle och 

mellan nu levande och framtida generationer. ASEK tar upp viktad CBA 

som ett alternativ, vilket innebär att man använder så kallade 

fördelningsvikter i värderingen.69 Citatet ovan illustrerar det i hela 

materialet genomgående mönstret att varva anspråk och förbehåll. Detta 

mönster tar ofta sin utgångspunkt i dualismen teori och praktik, en 

dualism som överbryggar två motsägande budskap.70 När ASEK 

övergår till att behandla den delen av målet som handlar om 

samhällsekonomisk effektivitet återkommer uppdelningen i teori och 

praktik: 
 

Hur är det då med målet om samhällseffektivitet, om vi 

begränsar oss till effektivitet i nuvarande samhälle och nu 

levande generationer? Är CBA det enda och bästa alternativet 

för att utvärdera detta övergripande mål? Enligt principerna 

för CBA skall alla effekter av en åtgärd ingå i analysen och 

värderas i monetära termer (betalningsvilja) med 

utgångspunkt från medborgarnas egna värderingar av nyttan 

(eller onyttan) av effekterna. CBA är både heltäckande och 

sammanfattande, eftersom alla effekter för alla individer 
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värderas i en och samma enhet och därför kan jämföras och 

sammanfattas. Den är också demokratisk eftersom 

värderingen av effekterna bygger på medborgarnas 

värderingar. Nackdelarna med metoden är att den ideala kalkylen, 

där samtliga effekter av en åtgärd är inkluderade och värderade i 

monetära termer, knappast går att göra i praktiken. [min kursiv.]71 

 

I citatet motiveras CBA inte bara i förhållande till det övergripande 

målet om samhällsekonomisk effektivitet utan på flera sätt, som jag ska 

behandla i kommande avsnitt. Anspråken sätts inom parentes, återigen 

med utgångspunkt i dualismen teori och praktik. Efter att ha diskuterat 

andra kvantitativa utvärderingsmetoder skriver ASEK att ”CBA bör 

vara den naturliga basen för utvärderingar av infrastrukturinvesteringar 

och andra åtgärder med utgångspunkt från samhällsekonomisk 

effektivitet”72. I dessa beskrivningar framstår den samhällsekonomiska 

kalkylen som det grundläggande underlaget medan andra metoder och 

kvalitativa uppskattningar kan fungera som komplement med 

anledning av den monetära värderingens begränsningar. 

I den tredje översynen skriver ASEK om relationen mellan 

analysmetoden och det övergripande målet med tydlig betoning på 

analysens kvantitativa egenskaper: 
 

I den samhällsekonomiska analysen av infrastrukturåtgärder 

[…] eftersträvas att alla effekter av en åtgärd som har 

betydelse för medborgarna kvantifieras och värderas. 

Medborgarnas egna bedömningar (deras preferenser, 

betalningsvilja) avgör i princip värderingen av effekterna. De 

värderade effekterna räknas samman […] till ett mått som 

uttrycker samhällsekonomisk lönsamhet. Om beräknad 

summa av alla medborgares nytta minus kostnader är positiv 

sägs åtgärden vara samhällsekonomiskt lönsam. Den 

samhällsekonomiska analysen relaterar alltså direkt till 

samhällsekonomisk effektivitet, den första delen av det 

övergripande transportpolitiska målet.73 

 

Även om relationen mellan analysmetoden och målet om 

samhällsekonomisk effektivitet problematiseras och vävs samman med 

begränsningar och reservationer är det tydligt att analysmetoden 

konstrueras som ett medel för måluppfyllelse. I citatet ovan görs detta 

särskilt tydligt i sista meningen, samtidigt som små ord som 

”eftersträvas”, ”i princip” och ”sägs” bildar små parenteser till detta 
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anspråk. I den populärt riktade publikationen Den samhällsekonomiska 

kalkylen – en introduktion för den nyfikne återfinns en enklare och mer 

modest formulering, där SIKA skriver att ”[m]ed hjälp av kalkyler kan 

det vara lättare att staka ut vägen mot detta mål.”74 I samma publikation 

konstrueras den samhällsekonomiska kalkylen som en länk mellan en 

åtgärd i transportsystemet och det övergripande målet genom att den 

sägs mäta samhällsekonomisk effektivitet.75 I anslutning till det skriver 

SIKA: 
 

Men samhället har fler mål än effektivitet och 

transportpolitiken har en rad delmål, som beslutsfattare 

tvingas prioritera mellan. [---] Effektsamband76, prognoser 

och kalkylvärden är osäkra och många antaganden görs som 

kanske inte alltid stämmer med verkligheten. Av båda dessa 

anledningar kan och bör en samhällsekonomisk analys inte 

vara det enda underlaget man tar hänsyn till när viktiga 

investeringsbeslut fattas.77 

 

I publikationen ABC i CBA sägs inledningsvis att ”CBA utvärderar olika 

handlingsalternativ utifrån målet att uppnå samhällsekonomisk 

effektivitet”78. Avsikten med denna publikation sägs bland annat vara 

att ”förklara vad målet om samhällsekonomisk effektivitet innebär och 

på vilket sätt CBA bidrar till detta”79. I de konkluderande delarna 

begränsas den samhällsekonomiska analysen som medel för 

måluppfyllelse. Olika mål utvärderas med olika metoder skriver SIKA 

och fortsätter:  
 

Att samhällsekonomisk effektivitet inte är det enda målet i 

svensk transportpolitik kan vara ett sätt att kompensera för 

det faktum att utvärderingar med CBA i praktiken aldrig kan 

bli hundraprocentigt heltäckande och alltid är behäftade med 

en viss osäkerhet.80 

 

Här ges ytterligare exempel på hur begränsningarna relateras till 

praktiken. Reservationerna till trots tillskrivs analysmetoden en minst 

sagt central position i förhållande till det övergripande transport-

politiska målet vars formulering tolkas som en konsekvens av 
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analysmetodens (begränsade) kapacitet, vilket ligger i linje med 

framställningen av analysmetoden som ett viktigt och centralt underlag. 

Sammanfattningsvis motiveras samhällsekonomiska analyser som ett 

medel för att uppnå det övergripande transportpolitiska målet genom 

att beskrivas som ett mått på samhällsekonomisk effektivitet och som en 

länk mellan den enskilda åtgärden och målet. Den framstår som ett 

nödvändigt men samtidigt inte tillräckligt verktyg för att målet ska 

kunna uppnås.  

 

Neutralitet och demokrati 

Två ytterligare sätt att motivera den samhällsekonomiska analysen, som 

hänger ihop med helhetsanspråket, är att framställa den som ett neutralt 

underlag81 och som ett demokratiskt underlag.82 Båda dessa attribut, i 

synnerhet neutraliteten, hävdas med utgångspunkt i den formalisering 

som kännetecknar den samhällsekonomiska analysen. Attributen blir till 

stor del en fråga om frånvaro – om det som analysen inte är och inte har. 

Inte minst gäller det frånvaron av särintressen.83 För att tala med Tomas 

Gieryn: särintressen lokaliseras utanför den samhällsekonomiska 

analysen. SIKA skriver: 

 
Indirekt kan samhällsekonomiska kalkyler stärka demokratin 

genom att minska särintressens betydelse. Med en klarare 

uppfattning om vilka konsekvenser olika alternativ får för 

samhället som helhet kan det vara lättare för en beslutsfattare 

att motstå orättfärdiga krav från en liten, men kanske 

högljudd, grupp. Samtidigt kan särintressen själva låta göra 

kalkyler för att stärka sin argumentation för vad de uppfattar 

som rättfärdiga krav.84 

 

Trots att ”särintressen” själva kan låta göra kalkyler, framställs den 

samhällsekonomiska kalkylen i citatet som en motvikt i förhållande till 

särintressen. Genom att positioneras på detta sätt görs den till ett 

opartiskt underlag och till något som stärker demokratin. Citatet 

illustrerar hur detta kopplas till framställningen av den 

samhällsekonomiska analysen som en helhetsbild. I ASEKs andra 

översyn uttrycks en liknande tanke: 
 

Denna likabehandling – vilken tar sig uttryck i att 

individernas betalningsvilja för olika effekter används – 
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minskar utrymmet för att vissa effekter genom olika former 

av påverkan ges större utrymme än vad som är motiverat.85 

 

I den tredje översynen avsätter ASEK ett kapitel för att avhandla hur 

den samhällsekonomiska analysen kan tillämpas i kombination med 

transportpolitiska mål, i synnerhet etappmålen som är en specificering 

av de transportpolitiska delmålen och som syftar till att vägleda 

planeringen. Detta kapitel behandlar flera frågor men kretsar 

genomgående kring den samhällsekonomiska analysens förhållande till 

politiken. Utgångspunkten är de avvikelser som finns mellan vissa 

politiska mål och analysmetodens samhällsekonomiska effektivitet. Hela 

kapitlet är en avvägning mellan underlagets sanningsanspråk och 

relevans som beslutsunderlag. Diskrepansen mellan vissa 

transportpolitiska mål och den samhällsekonomiska analysen förklaras 

av ASEK genom att de förra tillskrivs fördelningspolitiska och etiska 

hänsyn.86 ASEK skriver: 
 

De fördelningspolitiskt och etiskt betingade kraven på 

transportsystemets utveckling är visserligen inte närmare 

preciserade i de transportpolitiska texterna, men de finns där. 

Ofta framställs de som relaterade till kravet på långsiktig 

hållbarhet, alltså till den andra delen av det övergripande 

transportpolitiska målet.87 

 

Detta väcker enligt ASEK frågor om den samhällsekonomiska analysens 

roll och lämpliga utformning:  
 

Finns det t.ex. skäl att modifiera den samhällsekonomiska 

analysen så att den blir bättre anpassad till den 

transportpolitiska målbilden som helhet, dvs. kan fånga även 

de fördelningspolitiska och etiska politikambitionerna för 

olika delområden?88  

 

Det intressanta här är hur analysmetoden framstår som i avsaknad av en 

normativ syn på fördelning och etiska ställningstaganden. Det som 

ASEK implicit gör är att hantera diskrepansen mellan den 

samhällsekonomiska analysens utgångspunkter, alltså dess 

utilitaristiska normativa grund om nyttomaximering, och andra 

utgångspunkter för fördelning och etiska hänsyn. Att den samhälls-

ekonomiska analysen ändå kan tillskrivas attributet neutralitet – 
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frånvaron av intressen, etik och politik – kan förstås som den form av 

den mekaniska objektivitet som Theodore Porter beskriver.89 Som jag 

redogjort för i kapitel två menar Porter att denna form av objektivitet 

bygger på frånvaron av subjektivitet och skapas genom utrymmet för 

bedömningar begränsas. Den mekaniska objektiviteten ger auktoritet 

eftersom det blir lättare att hävda opartiskhet i omtvistade beslut. För att 

detta ska uppnås krävs emellertid en omfattande standardisering och 

formalisering, vilket gör personliga och professionella omdömen 

överflödiga. Det blir nödvändigt att följa strikta regler i planering och 

beslutsfattande, tillvägagångssättet blir mekaniskt.  

I manifesteras formaliseringen i en successiv standardisering av 

kalkylmetodiken i syfte att öka jämförbarheten mellan kalkylerna, vilket 

minskar utrymmet för bedömning och ”politik” i planeringen. Även det 

sedan lång tid laddade konkurrensförhållandet mellan tåg och väg 

underkastas den samhällsekonomiska analysen när regeringen 2008 ger 

trafikverken i uppdrag att komma överens om gemensamma 

beräkningsförutsättningar i syfte att skapa jämförbara analyser.  

Om formaliseringen är bärande i konstruktionen av underlaget som 

neutralt så gäller motsvarande förhållande mellan representationen av 

individernas betalningsvilja och konstruktionen av underlaget som 

demokratiskt. I den fjärde översynen och i ABC i CBA sägs analysen 

vara ”demokratisk eftersom värderingen av effekterna bygger på 

medborgarnas värderingar”90. Den uttalade ambitionen att kalkylen ska 

omfatta alla effekter för alla individer i samhället är en central grund för 

demokratianspråket som uttrycker att det samhällsekonomiska 

underlaget representerar medborgare och deras värderingar. Den 

explicita beskrivningen av den samhällsekonomiska analysen som 

demokratisk förekommer dock endast på ett fåtal ställen i materialet.91  

I den tredje översynens kapitel om samhällsekonomisk analys i 

kombination med transportpolitiska mål aktualiseras frågan om 

representationen av medborgarnas värderingar. En av de frågor som 

behandlas i detta kapitel är under vilka omständigheter som mål och 

andra politiska beslut bör kunna ligga till grund för kalkylvärden. Det 

finns flera motiv till denna frågeställning. Dels skulle det vara ett sätt att 

råda bot på svårvärderade effekter, det vill säga effekter för vilka det är 

svårt att fastställa individernas betalningsvilja, till exempel vissa miljö- 

och trafiksäkerhetseffekter. En sådan anpassning skulle göra kalkylen 

mer fullständig, vilket i sin tur skulle understödja anspråken på 
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helhetsperspektiv och jämförbarhet. Dels skulle det vara ett sätt att 

bättre fånga in de transportpolitiska målen vilket skulle öka analysens 

relevans. Detta skulle emellertid avvika från den traditionella 

kalkylmetodiken med individernas aggregerade betalningsvilja som 

grund för värdering.92 Två delfrågor identifieras: 
 

Den första […] gäller om värden som kan härledas från 

kvantifierade politiska mål eller från politiska 

ställningstaganden i övrigt, kan vara ett indirekt sätt att skatta 

betalningsvilja. Den andra frågan gäller om det är lämpligt att 

ta politiska mål som utgångspunkt för samhällsekonomiska 

analyser för att göra dessa mer direkt relevanta som underlag 

för planering och beslut.93 

 

Dessa avvägningar handlar i allra högsta grad om hur man förhåller sig 

till den kulturella kategorin politik, om ett gränsarbete som handlar om 

att balansera sanningsanspråk mot relevans – om att komma nära, men 

inte för nära,94 politiken. Den första frågan som ASEK identifierar har 

mest att göra med vad som händer med representationen av individers 

preferenser medan den andra har sin tyngdpunkt i underlagets relevans. 

Om den första frågan resonerar ASEK: 

 
Kan då värderingar härledda från politiska beslut vara ett 

gott substitut till ’the real thing’, alltså till värderingar som 

speglar berörda individers preferenser? [---] Behovet av att 

utnyttja politiska ställningstaganden som substitut för 

individers preferenser uppkommer därför att det ofta är svårt 

att bestämma individernas betalningsvilja på ett tillförlitligt 

sätt. Härledning av värden från politiska beslut har då 

föreslagits som en möjlig utväg. Utgångspunkten är idén att 

värdet av att genomföra en åtgärd minst uppgår till 

kostnaden av liknande åtgärder som genomförts och att 

kostnaden som lättare kan beräknas därför kan användas som 

en approximation eller en undre gräns för effektvärderingen. 

[---] Ofta hävdas dock att värden härledda från politiska 

beslut inte bör användas i samhällsekonomiska analyser 

eftersom de inte tillför någon ny information till 

beslutsunderlaget. Det uppstår ju en sorts ’rundgång’ om CB-

analytikerna använder sig av värderingar härledda från 

ställningstaganden från de politiker som man är satta att 

informera om vad som är samhällsekonomiskt effektivt.  
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Återigen understryks den monetära värderingens betydelse men även 

betydelsen av att denna värdering baseras på individernas 

betalningsvilja. I slutet av citatet finns en artikulering av den 

ekonomiska expertisens roll i förhållande till politiken, en demarkation 

av en gräns som riskerar att falla samman. Det är anspråket på sanning 

som står i farozonen – analytikernas trovärdighet att uttala sig om det 

som är, om verkligheten. ASEK fortsätter: 
 

Å andra sidan tas ju beslut i demokratiskt valda församlingar 

där politikerna i princip är representanter för just de 

medborgare vars värderingar vi önskar inkludera i de 

samhällsekonomiska analyserna. De politiska besluten borde 

därför, skulle det kunna hävdas, om så blott indirekt och 

approximativt, kunna spegla medborgarnas preferenser. Flera 

slags problem finns dock med en sådan slutsats.95 

 

Ett problem med en sådan slutsats är, enligt ASEK, att det inte är säkert 

att politikernas ställningstaganden exakt följer medborgarnas 

preferenser i olika frågor. Välinformerade beslut behöver inte följa den 

samhällsekonomiska effektivitetens kriterium, att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna. Politikens svar behöver inte vara samma som 

marknadens. Slutsatsen blir därför: 
 

Svaret på frågan om politiska beslut generellt sett kan utgöra 

en ersättning för individuella preferenser i 

samhällsekonomiska analyser måste alltså strängt taget bli 

nej. Det går inte att säga att värden härledda från politiska 

beslut, även om de är tagna i demokratiska församlingar, ens 

approximativt svarar mot medborgarnas sanna individuella 

värderingar. Detta utesluter dock inte att det kan vara bra att 

utnyttja politiska ställningstaganden för att härleda värden 

för svårvärderade effekter om dessa annars inte alla komma 

kunna tas med i kalkylerna och att det kan innebära att 

möjligheterna att beakta dessa effekter minskar [min kursiv.].96 

 

Vad ASEK kommer fram till är med andra ord att politiska 

ställningstaganden inte kan betraktas som en representation för 

medborgarnas individuella värderingar, värderingsbegreppet används 

däremot närmast synonymt med den samhällsekonomiska analysens 

representation av medborgarnas betalningsvilja. Det är just denna 

glidande begreppsanvändning som i andra delar av materialet är 

avgörande för beskrivningen av underlaget som demokratiskt – att det 
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representerar alla medborgares värderingar. ASEKs behandling av den 

andra frågan inleds: 

 
Frågan är nu om det är möjligt och finns skäl att anpassa de 

samhällsekonomiska analyserna till politiska beslut, t.ex. i 

form av etappmål, för att göra de samhällsekonomiska analyserna 

mer relevanta som beslutsunderlag. Det handlar då om att föra in 

monetära effektvärden (s.k. skuggpriser) som inte alls 

behöver spegla berörda individers, men väl en politisk 

värdering.  

Vår bedömning är att en sådan anpassning är möjlig och 

angelägen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det centrala 

villkoret är att det politiska ställningstagandet är mycket klart 

uttryckt och framgår explicit genom de direktiv som utformas 

för en viss planerings- eller beslutsprocess.97 

 

Även om de ”politiska värderingarna”, som också kallas kollektiva 

värderingar98 i andra delar av materialet, inte kan betraktas som ett 

substitut för individernas betalningsvilja kommer man ändå till 

slutsatsen att politiska ställningstaganden bör kunna användas som 

grund för värdering i vissa angelägna fall.99 Kravet är då, som framgår 

av citatet, att politiken är mycket klart specificerad och motivet är: 

relevans.100 Detta är en tydlig avvägning mellan sanningsanspråk och 

relevans. Det finns ett motstånd mot att ge avkall på principen om att 

värderingar ska härledas från individernas betalningsvilja men det görs 

också kompromisser. Motståndet kan förstås som en omsorg om att inte 

gränsen till politiken ska kollapsa, men den är även intressant i relation 

till beskrivningen av den samhällsekonomiska analysen som ett 

demokratiskt underlag. Om det samhällsekonomiska underlaget är 

demokratiskt i kraft av att representera medborgarnas betalningsvilja så 

innebär ju avsteg från detta även en minskad legitimitet i demokratiskt 

avseende.  

Detta leder mig in på ett sidospår, nämligen frågan om vilken 

medborgare som den samhällsekonomiska analysen egentligen 

representerar. Flera STS-forskare, som kan betraktas som en del av en 

konstitutiv samproduktionstradition, skulle i detta sammanhang tala 

om ett iscensättande101 av en medborgare. Enkelt uttryckt kan 

iscensättande beskrivas som ett begrepp för att lyfta fram metodens och 
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kunskapspraktikernas betydelse för hur individen kommer att verka och 

agera genom den kunskap eller teknologi som hon står i relation till. 

Den möjlighet som den samhällsekonomiska analysmetoden ger 

individen att uttrycka sina värderingar är genom sin betalningsvilja, det 

vill säga genom sin konsumtion. Den medborgare som denna 

kvantitativa teknologi erkänner är i första hand en rationell, i 

bemärkelsen egennyttig och kalkylerande, aktör. När den 

samhällsekonomiska analysen gör anspråk på att representera 

medborgares värderingar med stöd av betalningsviljestudier är detta 

samtidigt också ett iscensättande av medborgaren som konsument och 

kalkylerande aktör. Jag ska återkomma till det längre fram i kapitlet. 

 

Jämförbarhet och vikt som beslutsunderlag 

Ett genomgående sätt att motivera den samhällsekonomiska analysen 

har att göra med jämförbarhet.102 Den samhällsekonomiska analysen 

framställs som ett underlag för jämförelse och sägs skapa jämförbarhet 

mellan en åtgärds olika effekter och mellan olika åtgärder. Den sägs 

även kunna möjliggöra jämförelser av en åtgärds alternativa 

utformningar. Det finns en förskjutning i hur den samhällsekonomiska 

analysen framställs i termer av jämförbarhet i materialet där 

tyngdpunkten över tiden rör sig mot en mer aggregerad nivå. När 

analysen i tidiga dokument motiveras som ett underlag för jämförelse är 

det oftare med hänvisning till olika effekter hos en och samma åtgärd 

eller mellan en åtgärds alternativa utformningar medan jämförbarheten 

i senare översyner är förskjuten mot relationerna mellan olika åtgärder. 

Detta är ett uttryck för en aggregation där den samhällsekonomiska 

analysens kvantitativa resultat – oftast nettonuvärdeskvoten – sägs 

möjliggöra en rangordning av olika investeringsalternativ. ASEK skriver 

i inledningen till den fjärde översynen: 

 
För att planeringen av infrastrukturåtgärder skall kunna 

göras utifrån ett transportslagsövergripande synsätt och med 

ett helhetsperspektiv är det viktigt att åtgärder inom de olika 

transportslagen analyseras på så lika villkor som möjligt för 

att analyserna ska bli så jämförbara som möjligt, trots olika 

villkor i utgångsläget. För jämförbarhetens skull, mellan olika 

åtgärder och olika trafikslag, är det viktigt att trafikverken så 

långt [det är] möjligt och rimligt tillämpar samma 
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kalkylprinciper och räknar med samma kalkylvärden i de 

samhällsekonomiska kalkylmodellerna […].103 

 

När ASEK ger en bakgrund till sitt arbete med den fjärde översynen står 

behovet av jämförbarhet mellan åtgärder i centrum. Det gäller en 

jämförbarhet inte bara inom ett transportslag utan också en 

transportslagsövergripande jämförbarhet – ett behov som aktualiserats i 

den transportslagsövergripande planeringen för perioden 2010-2021. 

Lika villkor för analyserna och gemensamma kalkylprinciper och 

kalkylvärden framställs som förutsättningar för en sådan jämförbarhet. 

Att göra två eller flera heterogena enheter jämförbara framstår med 

andra ord som en fråga om standardisering. ASEK specificerar sin 

uppgift och syftet med ”ASEK-värdena” som: 
 

[…] att ta fram förslag till rekommendationer angående vilka 

kalkylvärden (de s.k. ASEK-värdena) och principer som 

trafikverken bör tillämpa. Syftet med ASEK-värdena är att 

skapa en gemensam plattform för enhetliga och jämförbara 

samhällsekonomiska analyser inom olika delar av 

transportsektorn.104 

 

Den fjärde översynen gjordes enligt publikationen på ASEKs och 

trafikverkens egna initiativ, ”eftersom det fanns ett starkt behov av att 

uppdatera ASEK-värdena”105 inför arbetet med åtgärdsplaneringen.106  

Den monetära värderingen är en högst central del i beskrivningen av 

den samhällsekonomiska analysen som ett underlag för jämförelse. 

SIKA skriver att ”CBA kan dessutom jämföra och summera vitt skilda 

effekter eftersom alla effekter uttrycks i termer av värden och i samma 

enhet, den monetära enheten.”107 Längre fram i samma publikation: 
 

Användningen av den monetära enheten gör det möjligt att 

jämföra många olika slags effekter och olika typer av resurser. 

Man kan därför bokstavligt talat jämföra äpplen med päron i 

en ekonomisk kalkyl. Det går dessutom att sammanfatta den 

totala nettoeffekten av ett handlingsalternativ i ett enda 

värde.108 

 

Att måttenheten är just pengar sägs inte spela någon roll:  
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När man ska jämföra en åtgärds fördelar mot dess nackdelar 

är det en fördel om de olika effekterna som åtgärden får kan 

mätas med en och samma måttstock. Att pengar normalt 

används som den måttstocken beror på att det är en känd och 

bekväm enhet, men vilken numerär enhet som helst skulle 

kunna användas istället.109 

 

Även i den tidiga rapporten ”Samhällsekonomiska analyser inom 

transportsektorn. Grunder” framställs pengar som endast ett mått: 

 
En vanlig missuppfattning om samhällsekonomi är att den 

uteslutande handlar om pengar. I slutändan är det praktiskt 

att uttrycka så många konsekvenser som möjligt i pengar för 

att erhålla direkt jämförbarhet mellan kostnader och andra 

konsekvenser, men tanken kan leda fel om man tänker sig att 

ekonomi i grunden handlar om pengar. Egentligen handlar 

ekonomi om bästa utnyttjande av naturresurser och mänsklig 

tid. [---] Av ovanstående följer också att kostnad i 

samhällsekonomisk mening utgörs av den ”nytta”, eller den 

”upplevelse” som man går miste om genom att använda 

resurser på ett visst sätt istället för på bästa alternativa sätt.110 

 

Gemensamma beräkningsförutsättningar i kombination med det 

monetära måttet beskrivs som centrala förutsättningar för 

jämförbarheten mellan objekt. I materialet beskrivs olika sådana mått för 

olika typer av jämförelser. Det är framför allt nettonuvärdeskvot, 

nyttokostnadskvot och nettonuvärde som diskuteras. Nettonuvärdet 

beskrivs som ”[d]et samlade resultatet av en samhällsekonomisk kalkyls 

beräkningsbara nyttor och kostnader”111. Nuvärde innebär att både 

nyttor och kostnader har blivit diskonterade, vilket betyder att man 

enligt en viss räntesats har omvärderat nyttor och kostnader med 

hänsyn till när i tiden de väntas inträffa. Denna princip bygger på att 

människor enligt ASEK värderar nyttor som infaller tidigare och 

kostnader som infaller senare högre än det omvända förhållandet. Enligt 

ASEK kan ”ett projekt som uppvisar ett positivt nettonuvärde […] antas 

vara samhällsekonomiskt lönsamt”.112 Nettonuvärdeskvoten innebär att 

nettonuvärdet delas med kostnaden, kvoten svarar därmed på ”hur 

stort värde som varje satsad krona ger tillbaka”. ASEK skriver: 

 
Nettonuvärdeskvoten är det mått som framför allt har 

använts inom den svenska transportsektorn hittills. Denna 
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kvot lämpar sig särskilt bra för att jämföra projekt där en stor 

del av de samhällsekonomiska kostnaderna för projektets 

genomförande uppstår före eller i ett tidigt skede av 

kalkylperioden i form av en investeringskostnad. 

Nettonuvärdeskvoten svarar på frågan om vilken 

prioriteringsordning som kan vara lämplig när det finns flera 

olika projekt med ett positivt nettonuvärde att välja mellan 

och det finns en begränsad investeringsbudget. Alternativen 

rangordnas efter fallande nettonuvärdekvot.113 

 

Nyttokostnadskvoten är som namnet antyder en kvot mellan en åtgärdens 

samlade nytta och kostnader där nyttor och kostnader värderas lika 

oavsett när de inträffar under objektets livstid, vanligtvis räknar man 

med en livstid på fyrtio år för ett väg- eller järnvägsobjekt. Som 

kapitelrubriken ”Kalkylteknik” och uttrycken mått och mätning antyder 

ligger tyngdpunkten i kapitlet på analysens kvantitativa delar. Närmare 

bestämt behandlas vilket lönsamhetskriterium – mått – som är lämpligt 

att använda och detta görs till övervägande del med utgångspunkt i 

jämförelse och prioritering.  

Den praktiska nyttan med den samhällsekonomiska analysen i form 

av jämförbarhet präglar hela diskussionen om kvantitativa mått. 

Samtidigt begränsas denna tillämpning av måtten: ”Då alla effekter inte 

kan kvantifieras bör vid rangordningen utrymme finnas för kvalitativa 

kommentarer”114 och:  
 

För att möjliggöra bra beslut bör beslutsfattarna kunna ta del 

av ett fullödigt beslutsunderlag som tar hänsyn till såväl 

samhällsekonomisk effektivitet som andra faktorer såsom 

exempelvis fördelningseffekter.115 

 

I ABC i CBA skriver SIKA att samhällsekonomiska kalkyler ”idealt sett” 

kan ”tjäna som underlag för en rangordning av olika handlings-

alternativ utifrån de nettoresultat som de olika alternativen ger”116. 

Samtidigt, fortsätter SIKA, är det viktigt att komma ihåg att kalkyler kan 

vara av skiftande kvalitet och att:  
 

[…] beslut inte per automatik följer från ekonomiska kalkyler, 

hur hög kvalitet de än må ha. Beslut skall fattas av 

beslutsfattare. Den ekonomiska kalkylen är ett underlag, ofta 

                                                      
113

 SIKA 2008:3 s. 50f, se även s. 49. 
114

 Ibid. s. 49. 
115

 Ibid.  
116

 SIKA 2008:9 s. 12. 



88 | Kapitel tre 

 

 

ett bland många andra, som är till för att ge beslutsfattaren 

information och vägledning.117 

 

Trots dessa förbehåll är det ändå kalkylen som konstrueras som det 

centrala och grundläggande underlaget i ASEKs och SIKAs texter, 

särskilt med hänvisning till jämförbarhet. Jämförbarheten hävdas med 

utgångspunkt i kommensureringen.  

Avslutningsvis motiveras den samhällsekonomiska analysen explicit 

som ett viktigt beslutsunderlag.118 Här syftar jag på utsagor där ASEK 

och SIKA bokstavligen tillskriver underlaget en central position i 

förhållande till andra underlag och en stor betydelse för prioritering och 

beslut. Det är ett övergripande sätt att föra fram den 

samhällsekonomiska analysen som på ett tydligt sätt är beroende av 

andra konstruktioner – det krävs till exempel att den samhälls-

ekonomiska analysmetoden kan uppfattas som någorlunda heltäckande 

och som ett medel för uppfyllelse av målet om samhällsekonomisk 

effektivitet. När ASEK exempelvis diskuterar en anpassning av den 

hittills förordade traditionella samhällsekonomiska analysen med 

hänsyn till transportpolitiska mål (främst ansatsen att inbegripa 

fördelningseffekter som särskilt är kopplad till delmålet om 

jämställdhet119) är det en nödvändig strategi för att fortsatt kunna hävda 

CBA som ett viktigt underlag. I den andra översynen skriver ASEK 

under rubriken ”Den samhällsekonomiska kalkylens roll”:  
 

Kan man mot bakgrund av denna beskrivning hävda att de 

samhällsekonomiska kalkylerna är det viktigaste 

beslutsunderlaget? Vår tolkning är att kalkylerna genom att 

sammanfatta flera av de andra underlagen har en stor tyngd 

och fyller en viktig roll. Genom att tvinga fram en helhetssyn 

på åtgärdernas effekter undviks snedvridningar i 

prioriteringarna vilket leder mot en effektiv användning av 

samhällets resurser [min kursiv.].120 

 

Som jag nämner ovan har framställningen av analysmetoden som en 

förutsättning för jämförbarhet stor betydelse för beskrivningen av den 

som ett viktigt och centralt underlag. Just jämförbarheten framstår i 

materialet som det som särskiljer den samhällsekonomiska analysen 

från andra underlag. Anspråken på att vara ett viktigt beslutsunderlag 

står emellertid i kontrast till andra utsagor om underlaget som bara ett 
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av flera underlag eller ”bättre än ingen information alls.”121 Jag ska 

återkomma till detta i nästa avsnitt som behandlar hur kritik och 

problem hanteras i ASEKs och SIKAs publikationer.  

 

Problem, kritik och begränsningar 
 

 
Den samhällsekonomiska kalkylmetoden brukar kritiseras för 

att inte ge en heltäckande och rättvisande bild av 

verkligheten. Och visst rymmer den osäkerheter och brister!122 

 

Som framgått markeras även begränsningar hos den samhälls-

ekonomiska analysmetoden och dess tillämpning i planeringen av ASEK 

och SIKA. Starka anspråk varvas med reservationer angående metodens 

tillförlitlighet.  

I detta avsnitt behandlar jag mer ingående hur ASEK och SIKA 

diskursivt hanterar problem och kritik. I anslutning till citatet ovan tar 

SIKA kortfattat upp fyra övergripande begränsningar: att metoden 

bygger på idealiserade förhållanden – ”[m]änniskor är inte alltid 

rationella”123 – att ”det [inte] går […] att sätta värden på alla faktorer 

som har betydelse eller ibland ens veta hur stor betydelse olika faktorer 

har”,124 att det finns osäkerheter i kalkylvärdena och slutligen att 

”[i]ngen vet hur framtiden faktiskt kommer att utveckla sig.”125 Många 

gånger adresseras kritik explicit,126 andra gånger implicit. Ett exempel på 

det senare är när SIKA i förordet till ABC i CBA skriver att man vid olika 

tillfällen gjort ansträngningar för:  
 

[…] att pedagogiskt förmedla vad kostnads-nytto-kalkyler 

(CBA) och samhällsekonomiska analyser är samt varför de är 

rimliga instrument för politiskt beslutsfattare, särskilt inom 

transportsektorn.  

Vi uppfattar ett stort behov av den här typen av 

pedagogiska framställningar. [---] Man kanske om 

samhällsekonomisk analys kan säga ungefär som Winston 

Churchill om demokratin – det är egentligen en dålig metod 

men bättre än alla andra vi prövat – och förutsatt att vi 

använder den med en stor portion förnuft.127 
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Jag har strukturerat detta avsnitt kring vad jag uppfattar som tre 

övergripande kategorier av begränsningar som ASEK och SIKA 

förhåller sig till genom att formulera problem och adressera kritik: 

osäkerhet, svårvärderade effekter och fördelningseffekter. Det sista är, 

som berördes i avsnittet Effektivitet och välfärd, en kategori som 

lokaliseras utanför en traditionell samhällsekonomisk analys. 

Fördelning framställs i de tidiga översynerna som en fråga för politiken.  

Det är viktigt att påpeka att den samhällsekonomiska analysen inte 

utmålas som en problemfri analysmetod och att hanteringen av 

problem, kritik och begränsningar är en väsentlig del av framställningen 

av metoden i materialet. Jag menar att detta är en central del av 

gränsarbetet. Problem och begränsningar kan också vara resurser, 

förutsatt att de framställs på rätt sätt. Hur problem formuleras är 

avgörande för vilka lösningar som kan föreslås, det gäller inte bara 

formuleringen av transportsektorns problem utan även formuleringen 

problem som rör värderingsmetoden. Att formulera problem är att 

övertyga om en specifik tolkning. Följande tre avsnitt behandlar i tur 

och ordning osäkerhet, svårvärderade effekter och fördelning för att 

följas av ett fjärde sammanfattande avsnitt.  

 

Osäkerhet 

Osäkerhet har att göra med det samhällsekonomiska underlagets 

prediktionsförmåga och avvikelsen från den predicerade 

samhällsekonomiska lönsamheten när ett objekt har genomförts och 

genomlevt hela sin kalkylerade livslängd. Problemet med osäkerhet 

behandlas i de analyserade texterna som ett ofrånkomligt inslag hos den 

samhällsekonomiska analysen, inte minst eftersom det 

samhällsekonomiska underlaget uttalar sig om en åtgärds framtida 

nytta. Osäkerheten framstår därmed som ett villkor och problemet med 

osäkerhet som en fråga om storlek och systematik. ASEKs och SIKAs 

utgångspunkt är med andra ord inte att osäkerheten kan elimineras, 

utan att den i viss mån kan reduceras men framför allt att den bör 

hanteras systematiskt. Med utgångspunkt i deras redogörelse innebär 

detta att även osäkerheten standardiseras och i möjligaste mån beräknas, 

exempelvis genom att sannolikheter knyts till enskilda parametrar. 

Samtidigt, förutsätter sådana beräkningar också att en enskild utredare 

av ett objekt bedömer och beskriver de viktigaste osäkerheterna.128 I 
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ASEKs andra översyn, där ett kapitel avsätts för att behandla ämnet, 

beskrivs osäkerhet som: 

 
[…] alla i ett beslutsunderlag ingående parametrar eller 

variabler för vilka tvekan råder om man har säker kunskap. 

Med osäkerhet avses således att utfallet av en samhällelig 

investering kan innebära olika samhällsekonomiskt netto. 

Utfallet bestäms av dels projektets utformning och 

genomförande, dels utfallet av en rad parametrar eller 

variabler som beskriver förutsättningar och omvärldsfaktorer. 

En beskrivning av osäkerheten innebär att de olika tänkbara 

utfallen och/eller parametervärdena beskrivs, och att om 

möjligt en sannolikhet knyts till de olika utfallen/värdena.129 

 

Osäkerhet behandlas i materialet som en generell kategori som omfattar 

olika slags osäkerheter. ASEK konstaterar att: 

 
[…] en ’etablerad’ metod för att hantera osäkerhet i 

beslutsunderlagen i transportsektorn saknas. En sådan metod 

behövs för att systematiskt kunna bedöma och värdera 

osäkerheter och risker både på objektnivå och på 

inriktningsplaneringsnivå. En praktiskt hanterbar metod 

behövs därför för att producera sådana beslutsunderlag, och 

dessutom bör den fortlöpande datainsamling identifieras som 

skulle behövas som underlag för att kunna göra ett sådant 

beslutsunderlag.130 

 

Det problem som identifieras är att det till stor del saknas 

förutsättningar för en systematisk hantering. En svårighet är enligt 

ASEK att ”de teoretiska ansatser [för att hantera osäkerhet] som föreslås 

i olika utredningar förutsätter att osäkerheter och risker är väl 

kartlagda”131 men att så inte är fallet inom transportsektorn. Enligt 

översynen bör en riktlinje vara att hantera osäkerheten där den uppstår, 

vilket innebär en ambition om att behandla osäkerhet hos olika delar 

och enskilda värderingar av den samhällsekonomiska analysen. Några 

viktiga källor till osäkerhet som ASEK identifierar är prognoser om 

framtida resande, beräkningar av anläggningskostnader, olycksvärden 

och tidsvärden. Även variationer i de räntesatser och livslängder som 

används i beräkningarna sägs ge stort utslag på lönsamheten. Men 

ASEK skriver också att det råder liten kunskap om vad som är de största 

osäkerheterna – ”[e]tt stort antal hypoteser kan formuleras om viktiga 
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källor till osäkerhet”132 – med anledning av att det görs för få 

uppföljningar av investeringarnas utfall.133 Just detta utgör det främsta 

föremålet för ASEKs problematisering av osäkerhet. Bristen på 

uppföljning och underlag om utfall framstår som ett allvarligt hinder för 

att kunna hantera osäkerheten på rätt sätt.134 ASEK påpekar upprepade 

gånger vikten av att investeringars utfall följs upp135 och 

rekommenderar att regeringen ställer krav136 i detta avseende. ASEK 

skriver: 
 

Regeringen bör därför ställa tydliga krav på årsredovisningar 

och plandokument. I årsredovisningar bör utfall av 

kostnader, trafik och lönsamhet för färdigställda investeringar 

redovisas. En kontinuerlig uppföljning av utfall skapar ett bra 

incitament att se till att beslutsunderlagen håller en hög 

kvalitet samtidigt som data genereras som kan användas som 

underlag för osäkerhetsbedömningar. Regeringen bör därför 

ge Vägverket och Banverket i uppdrag att föreslå former för 

hur databaser skall upprättas för uppföljning av 

investeringar, samt att påbörja sammanställandet av sådana 

uppgifter.  

I plandokumenten bör de bästa bortvalda alternativen 

redovisas.137 

 

Kunskap om hur olika parametrar har fallit ut framställs som en 

förutsättning för att kunna hantera osäkerheten på ett bättre sätt. Dels 

menar ASEK att den här typen av uppföljningar i sig skapar incitament 

för trafikverken att hålla en hög kvalitet på underlaget och för ”dem 

som producerar kalkyler och prognoser att anstränga sig för att 

upptäcka och undvika systematiska fel.”138 Dels skulle denna 

information bilda underlag för känslighetsanalyser139.  

Känslighetsanalyser syftar till att klargöra hur känsligt 

kalkylresultatet är för variationer i olika kalkylparametrar. En 

känslighetsanalys kan utgå ifrån ett ogynnsamt eller ett gynnsamt 

scenario och variera parametrar mellan en lägsta eller högsta nivå. Den 

kan exempelvis göras för att se hur en investerings lönsamhet påverkas 

om man utgår från sämsta tänkbara trafikprognos eller ökade kostnader 

under byggnationen.  
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ASEKs behandling av osäkerhetsproblematiken inrymmer en hantering 

av kritik mot samhällsekonomiska analyser som innebär att ingående 

underlag som prognoser av olika slag och kostnadsberäkningar 

demarkeras från analysmetoden.140 ASEK skriver: 
 

Det riktas ibland kritik mot de samhällsekonomiska 

kalkylerna. Denna kritik har exempelvis rört bedömningar av 

det framtida resandet, underskattningar av kostnader, 

framtagningen av effektiva alternativ samt att inte alla 

effekter kvantifieras i kalkylerna. Kritiken är ofta berättigad, 

men på flera punkter gäller att en förbättring av kalkylerna 

kräver en förbättring av bakomliggande kalkylunderlag och 

omgivande planeringsprocesser, inte en förändring av 

kalkylmetoden som sådan.141 

 

Här görs en tydlig gränsdragning som innebär att osäkerhet lokaliseras 

utanför själva kalkylmetoden. Kritiken leds från kalkylmetoden till 

ingående underlag och omgivande planeringsprocesser. Kalkylmetoden 

förblir därmed intakt. Längre fram i översynen skriver ASEK om de 

ingående underlagen: 

 
Alla dessa underlag, modeller och förutsättningar är viktiga 

förutsättningar för att kunna göra samhällsekonomiska 

kalkyler. Däremot är de inte, i sträng mening, en del av 

kalkylmetoden.142 

 

Det problem som kräver åtgärder kommer på så sätt att lokaliseras 

utanför den samhällsekonomiska analysen. Den uppföljning som ASEK 

efterlyser och uppmuntrar regeringen att kräva innefattar en 

kontinuerlig kartläggning av såväl beslutsfattandets som utfallets 

avvikelser i förhållande till underlagen.143 Det som rekommenderas är 

en slags infrastruktur för analysmetoden, ett arrangemang som kan 

generera de ”data” som metoden behöver för att fungera. Grunden 

utgörs av jämförelser mellan beslutsunderlag, fattade beslut och 

investeringars utfall. Syftet är att förbättra hanteringen av osäkerhet 

men även att förbättra prediktionsförmågan hos underlaget, det vill säga 

att inte bara hantera utan också reducera osäkerheten.144 Ytterligare en 

positiv bieffekt som sägs tjäna det senare syftet är antagandet om att den 
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regelbundna uppföljningen skulle bidra till att minska omfattningen av 

alltför optimistiska kalkyler, med andra ord skulle den även ha en 

kontrollerande funktion.  

Oavsett de positiva effekter som exempelvis en bättre kalkylering av 

investeringsobjektens anläggnings- och produktionskostnader skulle 

kunna få,145 är det utan tvekan så att de åtgärder som ASEK här föreslår 

har potential att bidra till ett större utrymme för den samhälls-

ekonomiska analysmetoden på fler än ett sätt. Detta genom att stärka de 

anspråk som görs genom löften om kvalitetsförbättring och 

gränsdragningar som isolerar analysmetoden. En del av dessa effekter 

skulle innebära att överensstämmelsen mellan underlaget och den 

verklighet som det gör anspråk på att skildra eller förutsäga ökar till 

följd av att analysmetoden påverkar och formar världen omkring. Detta 

kan betraktas som en form av performativitet.146  

Men osäkerhet lokaliseras inte bara utanför den samhällsekonomiska 

analysen. Även metoderna för att fastställa individernas betalningsvilja 

problematiseras. Så är fallet med olycksvärderingen, det vill säga 

värderingen av olycksfall i trafiken. Detta är en kategori värderingar av 

skador och kostnader till följd av trafikolyckor, vilket bland annat 

inbegriper olyckor med dödlig utgång. Även intrångseffekter, som 

beskrivs som svårvärderade, är samtidigt en källa till osäkerhet. 

Osäkerheten ligger här i om de natur- och kulturvärden är så stora att de 

blir avgörande för kalkylens resultat. En skillnad mellan olycks-

värderingen och intrångseffekterna är att den förra ingår i kalkylen 

medan värderingen av intrång, enligt ASEKs bedömning, är behäftad 

med så stora svårigheter att den inte kan ges någon rekommenderad 

monetär värdering och därmed inte kan ingå i kalkylen. Jag ska 

återkomma till de svårvärderade intrångseffekterna i nästa avsnitt.  

Olycksvärderingen har en relativt lång historia i transportsektorn. 

Per Lundin skriver att ”[a]nalyser av kostnadseffektiviteten hos olika 

trafiksäkerhetsåtgärder ryckte […] fram som en central forsknings-

fråga”147 i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet, något som 

föranletts av den utbredda trafikdöden under femtiotalet.148 Enligt ASEK 
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har Vägverket använt en genomsnittlig kostnad per olycka för att 

värdera trafiksäkerhetseffekter av väginvesteringar sedan slutet av 

sextiotalet.149 Den uppskattade kostnaden består numera dels av ett 

riskvärde och dels av en mindre andel som utgörs av kostnader för 

sjukvård, administration, egendomsskador m.m.150 

Olycksvärderingen är, kanske i ännu högre grad än de ofta 

omstridda intrångseffekterna, kontroversiell eftersom den syftar till att 

möjliggöra hänsynstagande till mänskligt liv genom en monetär 

värdering. Liv är något som många människor uppfattar som omöjligt 

att värdera i pengar, det vill säga som ett inkommensurabelt värde. 

Enligt ASEK handlar olycksvärderingen inte om att uttala sig om vad ett 

liv är värt, utan om vad ett statistiskt liv är värt. Det är ett liv i statistiken 

om olycksfall och trafiksäkerhet. När trafiksäkerhetsåtgärder som 

exempelvis byggandet av mitträcken eller användning av bilbälte eller 

bilbarnstol leder till en minskning av antalet dödsfall i trafiken talar man 

om statistiska liv. Värdet av ett statistiskt liv kommer därmed att handla 

om hur mycket samhället eller individen är villig att betala för sådana 

riskreduktioner. I den första respektive fjärde översynen skriver ASEK: 

 
Värdet på olyckor och dödsfall har således ingenting att göra 

med att en olycka eller ett dödsfall är värt någonting i pengar. 

Värdet syftar till att spegla hur mycket människor är villiga 

att offra av annan konsumtion för att minska sin risk för en 

olycka eller ett dödsfall.151 

 
Att man använder termen ”värde av statistiskt liv” beror på 

att VSL152 inte visar värdet av liv på individnivå (som är 

oändligt stort) utan den förändring av samhällets välfärd som 

blir resultatet om ytterligare en person, en anonym person 

vilken som helst, förolyckas i trafiken.153 

 

I den fjärde översynen skriver ASEK också att värdet på ett statistiskt liv 

”är lika med individers betalningsvilja för att reducera risken att dö, i 

detta fall närmare bestämt att dö på grund av en trafikolycka.”154 

Översättningen av mänskligt liv till statistiskt liv i olycksvärderingen är 

en hantering av inkommensurabilitet, det vill säga att mänskligt liv 

behandlas som ett inkommensurabelt värde av ASEK men ändå – i 

modifierad form – ingår i den samhällsekonomiska analysen.  
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Betalningsviljestudierna som ligger till grund för olycksvärderingen 

kan baseras på olika metoder. Det kan vara studier av hur mycket 

människor betalar för säkerhetsutrustning av olika slag, som en 

exempelvis bilbarnstolar. Den typen av metod kallas ”revealed 

preference” (RP) eftersom den anses baseras på uppvisad betalningsvilja i 

verkliga situationer. Studier av betalningsviljan kan också baseras på så 

kallad ”stated preference” (SP), en typ av studier som har det 

gemensamt att individen blir tillfrågad om sina preferenser eller får göra 

hypotetiska val. SP-studier beskrivs i termer av uttalad betalningsvilja i 

hypotetiska situationer. RP-studier antas bättre kunna fånga den sanna 

betalningsviljan, det vill säga konsumtionsbeteendet. Det finns 

emellertid problem, framför allt att den ”vara” man vill värdera är svår 

att isolera från andra faktorer som påverkar individens konsumtion. Att 

döma av ASEKs översyner har man ansett sig vara hänvisad till SP-

studier i värderingen av ett statistiskt liv, dessa sägs också dominera 

forskningen om värdet på ett statistiskt liv.155 De huvudproblem som 

identifieras med denna ansats är två, det ena kallas ”hypotetisk bias” 

och det andra kallas ”scale and scope bias”156. Det första är benämningen 

för en bristande överensstämmelse mellan vad individen säger att hon är 

villig att betala och vad hon faktiskt betalar i en verklig situation, det vill 

säga skillnaden mellan uttalad och uppvisad betalningsvilja. Det andra 

problemet, scale and scope bias, är individens svårigheter att 

rangordna157 olika riskreduktioner och typer av (dödliga) skador. 

Det är riskvärdet som står i centrum för olycksvärderingen, dels 

eftersom det är den största posten, men framför allt eftersom det är en 

värdering som måste sökas. Det är en ansats för att värdera den förlust 

som en dödsolycka innebär, utöver de ekonomiska kostnader som 

nämndes ovan.  ASEK skriver att olycksvärderingen är förenad med stor 

osäkerhet.158 I översynernas behandling av trafiksäkerhet går ASEK 

igenom svenska och internationella studier på området och ger därefter 

en rekommendation om vilken värdering som ska användas. I de två 

senare översynerna beskrivs också den tillämpade värderingens historik 

översiktligt. Översynen behandlar resultat av olika studier men är i lika 

hög grad en metoddiskussion. Många metoder för att fastställa värdet 

av ett statistiskt liv sägs vara förenade med svårigheter. ASEK refererar 

till en studie:  
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Li och Lindberg (1999) konstaterar att en stor del av 

betalningsviljan är icke-riskberoende och bör tolkas som en 

betalningsvilja för trafiksäkerhet i allmänhet. Intervju-

personerna har också mycket svårt att rangordna olika små 

riskförändringar vilket leder till mycket stora variationer i 

värdet på ett statistiskt liv.159 

 

ASEK att skriver att eftersom en stor del av betalningsviljan inte är 

riskberoende råder det stor osäkerhet om vilket riskvärde som ska 

väljas: ”Beroende på hur man gör tolkningen [av den risk-oberoende 

betalningsviljan] så varierar riskvärdet för en dödlig skada mellan 11 

och 31 miljoner kronor.”160 I de avslutande rekommendationerna i den 

andra översynens kapitel om olycksvärdering skriver ASEK: 
 

Som framgår av diskussionen ovan så föreligger det stora 

osäkerheter i hur riskvärdena ska beräknas utifrån det nya 

materialet. [---] Huvudskälet till det är att individerna inte 

verkar kunna rangordna olika riskreduktioner. Den del av 

betalningsviljan som är beroende av riskreduktionens storlek 

är förhållandevis liten. Istället uppvisar intervjupersonerna en 

allmän betalningsvilja för säkerhet som inte är knuten till 

riskreduktionens storlek. Hur denna allmänna betalningsvilja 

ska tolkas, om den ska ingå i det riskvärde som ska användas 

i CBA eller inte är frågor som diskuteras men ännu inte fått 

någon tillfredsställande lösning.161 

 

Problemet med olycksvärderingen handlar med andra ord om 

svårigheten att fastställa individens betalningsvilja för ett statistiskt liv. 

Att döma av ASEKs beskrivningar är det som eftersträvas i dessa studier 

att individen förhåller sig till det mänskliga livet som marginalnytta, 

nämligen som riskreduktion. Detta möter emellertid motstånd hos de 

individer som deltar i studierna. Problemet lokaliseras hos individen:  
 

SIKA anser att de ovan diskuterade metodproblemen i stor 

utsträckning har sitt ursprung i de svårigheter som individen 

har att sätta sig in i och förstå vad det egentligen innebär att 

minska en redan liten risk för något så allvarligt som dödsfall 

och dessutom veta hur mycket denna riskförändring är värd i 

kronor.162 

 

SIKA menar att svårigheten med olycksvärderingen exemplifierar 

problemen med att be individer svara på hypotetiska frågor. SIKA 
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fortsätter: ”När frågan är hypotetisk är det också lätt för individen att ge 

ogenomtänkta svar eller att svara strategiskt, till exempel för att ge kraft 

åt en politisk åsikt.”163 Representationen av individuella preferenser, 

som är grunden för argumenten om att den samhällsekonomiska 

analysen är ett neutralt och demokratiskt underlag, innebär att man 

”röstar på marknaden med pengar.”164  

ASEKs rekommendation i både den andra och tredje översynen är att 

den nuvarande olycksvärderingen gäller tills vidare med anledning av 

att underlaget för en justering inte bedöms vara tillräckligt tillförlitligt, 

även om det talar för en kraftig höjning av värderingen.165 ASEK skriver 

emellertid att ”det återstår intressanta metodstudier och diskussioner 

inom ramen för det arbete som görs vilket borde stabilisera 

rekommendationerna”166. I den tredje översynen rekommenderas att 

osäkerheten belyses med känslighetsanalyser baserade på intervallet 10-

30 miljoner kronor.167 I denna översyn efterlyser ASEK också mer 

forskning: 
 

SIKA anser att det är en prioriterad uppgift att snarast 

påbörja olika typer av forsknings- och utvecklings-

verksamheter med syfte att producera det underlag som 

behövs för att ta fram mer tillförlitliga olycksvärden.168 

 

I den andra översynen tas ytterligare en aspekt upp, till stöd för 

rekommendationen att behålla samma värdering: 
 

För den samhällsekonomiska kalkylmetodens trovärdighet är 

det viktigt att det inte görs en justering av en parametrar [sic!] 

i en planeringsomgång som sedan måste pareras med en 

eventuell återgång i nästa planeringsomgång.169 

 

Stabiliteten är viktig. Enligt översynen är det ”också viktigt att ett nytt 

riskvärde kommer in i rätt skede av planeringsprocessen”170 eftersom en 

förändring i fel skede kan orsaka ”inkonsistenser mellan tillgängliga 

åtgärder och prioritering mellan åtgärder”171. Här anförs även praktiska 

hänsyn som en grund för ASEKs rekommendationer. I den tredje 

översynens granskning av nya studier gällande olycksvärderingen 

                                                      
163

 SIKA 2005:5 s. 16. 
164

 SIKA 2008:9 s. 25. 
165

 SIKA 1999:6 s. 47, SIKA 2002:4 s. 94, 95. 
166

 SIKA 1999:6 s. 50. 
167

 SIKA 2002:4 s. 89. 
168

 Ibid. s. 96. 
169

 SIKA 1999:6 s. 49. 
170

 Ibid. 
171

 Ibid. 



En riktig värdering | 99 

 

 

 

konstaterar ASEK att ”[s]tora metodproblem kvarstår och kvaliteten i 

resultaten varierar”,172 vilket föranleder ASEK att rekommendera 

samma värden som tidigare.173 I denna översyn identifieras dessutom 

”en allmän brist på kunskap om vilka faktorer som styr människans syn 

på säkerhet”174 som ett problem för värderingens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Här åsyftas faktorer som vilken risk reduktionen 

utgår ifrån, vilken typ av olycka och vilken geografisk plats som avses 

m.m. Enligt översynen kan det finnas anledning att differentiera värdet 

av ett statistiskt liv med hänsyn till dessa faktorer. 175 

I den fjärde översynen sker en förändring. Värderingen av ett 

statistiskt liv revideras till ett högre värde med utgångpunkt i en 

forskningsöversikt gjord av två svenska nationalekonomer.176 Det 

reviderade värdet motiveras med förbättrade och mer tillförlitliga 

metoder. I synnerhet gäller det en grupp metoder som kallas för 

”kalibreringsmetodik”.177 ASEK skriver att en ”av de metoder som 

utvecklats är certainty calibration, som innebär att respondenterna på en 

uppföljningsfråga anger hur säkra de är på sitt svar.”178 Denna metod 

sägs kunna användas för ”att ge god prediktion från en CV-studie179 av 

hur en grupp människor väljer i en faktisk valsituation.”180 ASEK 

diskuterar inte längre den allmänna betalningsviljan för trafiksäkerhet 

som noterats i tidigare studier. Inte heller i den forskningsöversikt som 

ligger till grund för rekommendationen diskuteras denna allmänna 

betalningsvilja, annat än som en del av historiken.181 Inledningsvis 

skriver emellertid författarna att när det gäller hälsa och säkerhet ”är det 

inte alltid klart att prioriteringar ska göras på ekonomiska grunder utan 

på t ex etiska, politiska eller medicinska skäl.”182 Vidare menar de att 

dessa värderingar endast lämpar sig i beslut om åtgärder som inte gäller 

specifika individer och där åtgärderna innebär små riskförändringar för 

ohälsa eller för tidig död.183  
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Sammanfattningsvis ger ASEKs redogörelser för forskningen 

intrycket av att det har krävts en hel del ansträngning för att enrollera 

den rationellt kalkylerande individen i betalningsviljestudierna för 

olycksvärderingen. Den diskursiva hanteringen av osäkerhet i ASEKs 

rapporter innebär dels att en del av problemet lokaliseras utanför den 

samhällsekonomiska analysen och dels att problemet med osäkerhet 

kommer att handla om att möjliggöra en systematisk hantering, till följd 

av osäkerheten som villkor. Detta innebär i allt väsentligt att kunna 

räkna även på osäkerhet och med det följer önskemål om ökad 

uppföljning av beslutsfattande och utfall vilket kan förstås som ett löfte 

om en kvalitetsförbättring av det samhällsekonomiska underlaget. Men 

osäkerheten lokaliseras även till betalningsviljestudierna, vilket 

illustreras i fallet med olycksvärderingen. Här beskrivs osäkerheten som 

ett metodproblem som förklaras utifrån individens bristande förmåga 

att ange sin betalningsvilja med avseende på reduktionen av olika typer 

av risker. Svårigheterna med att fastställa betalningsviljan för 

riskreduktioner illustrerar även, med utgångspunkt i ASEKs redogörelse 

för denna forskning, hur analysmetoden blir starkt styrande för hur 

individen och hennes värderingar får komma till uttryck även om 

exemplet också visar ett motstånd hos individen.  

Trots att värderingen i ASEKs och SIKAs publikationer beskrivs som 

en konsekvens eller representation av individernas betalningsvilja så 

verkar det omvända förhållandet gälla: att individernas preferenser 

resulterar från värderingen och dess metoder. En liknande analys har gjorts 

av Tanja Schneider och Steve Woolgar i en studie av hur konsumenter 

iscensätts på vad författarna kallar för neuromarkets.184 Genom att 

tillämpa neurovetenskap inom marknadsforskning försökte den expertis 

som Schneider och Woolgar studerade att avslöja människors ”verkliga” 

preferenser. Även i deras studie gjorde experterna stor skillnad på vad 

individen berättade om sina preferenser och de preferenser som man 

med hjälp av teknologin ”avslöjade”. Dessa uppfattades av expertisen 

som en dold sanning. Schneider och Woolgar använder benämningen 

ironiskt avslöjande185 vilket syftar på att dessa metoder rättfärdigas och 

motiveras utifrån en konstruerad inkongruens mellan vad som verkar 

vara och vad som är:  
 

By this we mean how certain technologies (in our case brain 

imaging and measuring devices) in the act of revealing 

otherwise hidden aspects, are simultaneously enacting a 
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particular version of the consumer that depends on an 

achieved contrast between what appears to be the case – 

consumers’ accounts of why they prefer certain products over 

others – and what turns out to be the case as a result of the 

application of the technology – the hidden or concealed 

truth.186 

 

En viktig aspekt av detta är att subjektet marginaliseras, Schneider och 

Woolgar kallar det ”backgrounding the knowing subject”.187 Deras 

iakttagelse kan jämföras med hur man med hjälp av olika tekniker 

försöker komma åt individens ”verkliga” preferenser i betalningsvilje-

studierna.  

Schneider och Woolgar uppmärksammar även betydelsen av hur 

teknologin som används för att ”upptäcka” preferenser beskrivs. De har 

undersökt ett antal olika texter som syftar till att övertyga om 

neuroteknologins revolutionerande förtjänster inom marknadsförings-

området. Schneider och Woolgar belyser det performativa arbete som 

till synes sakliga beskrivningar av vetenskapliga resultat utför.188 Här 

finns likheter med mitt eget material med avseende på framställningen 

av individens beskrivningar som subjektiva och otillförlitliga. Enligt 

Schneider och Woolgar medför den nya teknologin en ny 

konceptualisering av subjektet, som omedveten om bevekelsegrunderna 

för sina egna konsumtionsval.189 Denna konceptualisering ger 

experterna större auktoritet att uttala sig om individens preferenser eller 

värderingar än individen själv. Det är en förändring av vad författarna 

kallar accountability relations. Poängen är att expertisen snarare än de 

konsumerande individerna ges tolkningsföreträde med avseende på 

vilka underliggande motiv som finns bakom konsumtionsbeteenden.190 

Detta resonemang bär uppenbara likheter med Tomas Gieryns 

beskrivning av gränsarbete.191 Schneiders och Woolgars begrepp saknar 

en träffande översättning på svenska men accountability handlar om 

auktoritet och trovärdighet: om vem som har befogenhet att svara på 

frågor eller lösa problem. Att individen blir marginaliserad innebär att 

bara någon med befogenhet att använda den rätta teknologin kan uttala 

sig om hennes preferenser.192 Denna typ av gränsdragning fråntar 
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individen rätten att tolka sina egna beslut och lägger den i händerna på 

den vetenskaplige experten. 

Avslutningsvis gör Schneider och Woolgar också några intressanta 

iakttagelser angående vilken kritik som riktas mot de teknologier som 

används inom neuromarketing, samt hur kritiken bemöts. De 

konstaterar att kritiken inte riktas mot grundläggande antaganden utan 

tar formen av en teknisk problematisering – att tekniken inte är 

tillräckligt pålitlig. Följden blir att det grundläggande konceptet snarare 

förstärks vilket tillsammans med en framtidens logik – att det är en 

teknik som kommer att fungera – har potential att skänka dessa experter 

mer resurser och inflytande.193 Likheterna med hur den samhälls-

ekonomiska analysen beskrivs av ASEK och SIKA är uppenbar.  

 

Svårvärderade effekter 

De svårvärderade effekterna omnämns på många ställen i materialet. 

Med ASEKs och SIKAs terminologi handlar denna problematik om 

svårigheter med att fastställda individernas betalningsvilja på ett 

tillförlitligt sätt. Effekter som behandlas i den kvalitativa delen av 

analysen är per definition svårvärderade, SIKA skriver:  
 

Det största problemet vid användning av CBA är att vissa 

effekter av olika skäl inte är möjliga att mäta och/eller 

värdera. Det vanligaste problemet är att vissa effekter är 

möjliga att värdera i teorin, men att den utredare som ska skall 

göra den samhällsekonomiska analysen i praktiken inte har 

möjlighet att göra värderingen. [min kursiv.]194 

 

Här återkommer dualismen teori/praktik. Den är som mest 

framträdande i beskrivningen av de svårvärderade effekterna. SIKA 

fortsätter: 
 

Det kan i många fall krävas betydande forskningsinsatser för 

att ta fram en tillförlitlig samhällsekonomisk värdering av 

icke-prissatta resurser. Natur- och miljövärden samt 

historiska och kulturella värden hör till den typ av resurser 

som ofta är svåra att värdera.  

Resurser som i något avseende kan betraktas som unika 

(och som just därför är angelägna att få värderade) är i 

praktiken svåra att värdera eftersom det sällan finns 

standardvärden eller överförbara värden från andra områden 

(s.k. benefit transfer) som kan användas.195 
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Därför, skriver SIKA, tvingas cost-benefit-analytiker ofta ”göra det bästa 

av situationen”196. Infrastrukturens negativa påverkan på natur- och 

kulturvärden är det stående exemplet på svårvärderade effekter i 

materialet. Denna påverkan kallas intrångseffekter.197  

SIKA beskriver intrångseffekter som en del av ett standardiserings-

problem:  
 

Nackdelen, ur CBA-synpunkt, är emellertid att analysen 

enbart omfattar effekter som är vanligt förekommande. 

Effekter av unik karaktär, t.ex. effekter på unika miljövärden, 

historiska- eller kulturella värden är svåra att ta hänsyn [till] i 

en standardiserad kalkylmodell.198  

 

Det enda rimliga alternativet enligt SIKA199 är att:  
 

[…] man tillämpar CBA i alla fall, men är noga med att tolka 

analysresultaten med viss försiktighet och göra analysen 

transparent, så att användarna av analysresultaten har 

möjlighet att göra sin egen bedömning av analysens kvalitet 

och resultatens tillförlitlighet.200 

 

Här föreslås alltså en hantering av problemet som innebär transparens 

och att användarnas kritiska medvetenhet och omdöme får kompensera 

för underlagets begränsningar.201  På annat håll föreslås kompletterande 

underlag.202 Miljökonsekvensbeskrivningar sägs exempelvis hantera 

intrångseffekter.203 Ett tredje sätt att förhålla sig till analysmetodens 

begränsningar är helt enkelt att förhålla sig pragmatiskt till problemen. 

SIKA skriver exempelvis:  

 
Trots dessa brister är det svårt att ersätta CBA med en annan 

metod. Det finns inga andra metoder som gör övergripande 

utvärderingar av ett handlingsalternativs olika typer av 

effekter bättre än ekonomiska lönsamhetskalkyler. Det är med 

CBA som med marknadsekonomin, det är inte ett helt och 

hållet bra system men trots allt det bästa vi har.204 
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Här är alltså anspråken inte så stora som i andra delar av materialet. I en 

av de populärt skrivna publikationerna skriver SIKA att intrångseffekter 

kan värderas med de metoder som finns men att det helst borde göras 

en värdering i varje enskilt fall, vilket kostar mycket pengar och är 

tidskrävande.205 SIKA fortsätter: 
 

För att öka kunskapen om hur intrång värderas har ett antal 

forskningsprojekt genomförts under senare år. Om tillräckligt 

många värderingsstudier görs kan eventuellt en 

exempelsamling tas fram så småningom, med 

schablonvärden för olika typer av miljöer.206 

 

Detta citat illustrerar den strävan efter standardiserade värden som 

präglar ASEKs och SIKAs beskrivningar. I ASEKs tredje översyn, 

publicerad tre år tidigare, uttrycks en mer pessimistisk hållning till 

möjligheten att monetärt värdera intrång:  
 

Underlag saknas idag för att ta fram preferensbaserade 

värden för intrångseffekter av ett slag som skulle kunna 

nyttjas i samhällsekonomiska analyser. SIKA utesluter 

emellertid inte att det på sikt kan bli möjligt att få fram 

användbara monetära intrångsvärden, men menar att de 

metodproblem som först måste lösas är så allvarliga att det inte 

är realistiskt att tro att sådana värden kan tas fram annat än 

på mycket lång sikt. Eftersom intrångseffekterna är mycket 

heterogena, närmast situationsspecifika, är det dessutom en 

öppen fråga om värden som bygger på starkt förenklade 

antaganden om olika intrångseffekters homogenitet verkligen 

skulle tillföra väsentlig information i beslutsunderlaget. SIKA 

ser dock en poäng i att påbörja utvecklandet av en struktur 

för sortering av skattade intrångsvärden syftande till att ringa 

in storleksordningar för olika slags effekter [min kursiv.].207 

 

ASEK, som här uttalar sig i SIKAs namn, tar generellt avstånd ifrån att 

hantera problemen med svårvärderade effekter genom införandet av 

schablonvärden,208 så kallade nyttoschabloner, i kalkylerna och skriver 

att ”alla nyttor som läggs till kalkylerna i princip ska kunna härledas 

från studier som syftar till att klarlägga åtgärdens nytta i 

betalningsviljetermer”209. I den fjärde översynen ges rekommendationen: 
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I väntan på att vi har monetära värden som kan införlivas i 

den samhällsekonomiska kalkylen får vi nöja oss med att som 

tidigare beskriva intrångseffekterna kvalitativt, främst i 

miljökonsekvensbeskrivningen och/eller med någon form av 

gradering i den samlade effektbedömningen.210 

 

Här beskrivs återigen kalkylen som den riktiga värderingen och 

kvalitativa uppskattningar som en sekundär lösning. I den andra 

översynen uttrycker ASEK att värderingen av intrång är allt annat än 

tillfredsställande men poängterar att ”[ä]ven om intrångsvärden inte 

kalkyleras kan det inte hävdas att de inte beaktas.”211 

 Sammanfattningsvis beskrivs de svårvärderade effekterna till stor del 

med utgångspunkt i distinktionen teori–praktik med följden att de 

framstår som ett metodproblem eller ett tekniskt problem. Samtidigt 

resonerar ASEK kring analysmetodens standardisering som en 

bakgrund till detta problem. Ändå är det schablonvärden man i första 

hand söker. SIKA föreslår metodutveckling och forskning på området, 

samtidigt som kompletterande underlag och en kritiskt medveten 

användare också beskrivs som ett sätt att kompensera för de 

svårvärderade effekterna. Här påpekar SIKA vikten av att underlaget är 

transparent. 

 

Fördelning 

Till skillnad från svårvärderade effekter sägs fördelning och 

fördelningseffekter av princip ligga utanför den traditionella 

samhällsekonomiska analysmetoden. Dessa effekter framställs därmed 

inte som ett metodproblem, åtminstone inte i samma utsträckning som 

de svårvärderade effekterna. I den tredje översynen skriver ASEK 

exempelvis: ”[d]en samhällsekonomiska analysen säger inget om hur 

olika fördelningar ska värderas – detta är en genuint politisk fråga”212.  

Hur och varför formuleras då fördelning som en problematik i 

ASEKs och SIKAs texter? Min tolkning är att det har att göra med 

beslutsunderlagets relevans. Som framgår av SIKAs figur i föregående 

kapitel markerar fördelning skillnaden mellan analysmetodens 

välfärdsbegrepp och ett bredare välfärdsbegrepp, ”samhällets mål för 

välfärd” som SIKA skriver.  

Inkluderingen av fördelningseffekter i den samhällsekonomiska 

analysen är något som i materialet framstår som mer angeläget över tid, 

vilket jag tolkar som en konsekvens av införandet av det sjätte 
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transportpolitiska delmålet 2001, jämställdhetsmålet.213 I den fjärde 

översynen ägnas ett helt kapitel åt ”Fördelningseffekter och 

Jämställdhet”214 vilket är en skillnad i jämförelse med tidigare översyner 

där fördelning på det hela taget har klassificerats som en politisk fråga 

som ligger utanför analysmetoden. Möjligenheten att redovisa hur 

nyttorna fördelar sig med hänsyn till exempelvis kön har emellertid 

lämnats öppen. I Samplans publikation om analysmetodens grunder 

skriver man exempelvis: 
 

Som ekonom finns det ingen anledning att ta ställning till 

fördelningspolitik och rättvisa. Vad ekonomen kan göra är 

dock att beskriva konsekvenserna för olika grupper av 

människor med hänsyn till inkomst, kön, geografisk ort mm, 

och därmed skapa ett underlag för fördelningsmässigt 

motiverade beslut, men utan att ta ställning till vad som är 

rättvist.215 

 

År 2005 skriver SIKA: 
 

För åtgärder där fördelningspolitiska aspekter är 

betydelsefulla, eller om enskilda individer eller grupper kan 

gynnas eller drabbas väsentligt, är det viktigt att effekter på 

fördelningen mellan olika samhällsgrupper och regioner 

redovisas. [---] Med hjälp av prognosmodeller kan man ta 

reda på vilka effekter som en viss åtgärd kan få för olika 

grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och män, för 

olika ålders- och inkomstgrupper eller för olika delar av 

landet. Kompensationsåtgärder kan tas med i ett åtgärdspaket 

som analyseras, men hur dessa effekter ska bedömas och 

hanteras blir ofta en fråga för de politiska beslutsfattarna.216 

 

I båda citaten lokaliseras fördelningsfrågan till politikens område. Det 

finns emellertid en skillnad i framställningen där vikten av att 

fördelning redovisas betonas mer i publikationen från 2005. Här 

framställs tydligt analysmetodens potential att hantera fördelnings-

effekter. 

I regel verkar fördelningseffekter emellertid helt och hållet ha 

förlagts utanför den samhällsekonomiska analysen, åtminstone under 

många år, genom att ASEK och SIKA i sin redogörelse har utgått ifrån 

en tillämpning av traditionell CBA.217 I den fjärde översynen förordas 
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emellertid att fördelningen av nyttor mellan kvinnor och män alltid ska 

redovisas. Det som blir viktigt i denna översyn är inte bara att kunna 

visa hur nyttorna fördelar mellan olika grupper, vilket enligt citatet 

ovan är förenligt med att överlåta ställningstaganden om vilken 

fördelning som är önskvärd till politiken. ASEK diskuterar också 

möjligheten till så kallad viktad CBA, en metod som innebär att 

”bokstavligt talat väga in fördelningseffekter genom att vikta kostnader 

och intäkter med fördelningsvikter som ska spegla värdet av den 

fördelningseffekt som kostnaden eller intäkten ifråga har.”218 ASEK 

skriver: 
 

Hittills har utvärderingar enligt traditionell CBA gjorts 

utifrån utgångspunkten att samhällets mål är 

samhällsekonomisk effektivitet […] som innebär att den 

sammanlagda nyttan för alla medborgare skall maximeras. 

Nu består de samhälleliga resursanvändningsproblemen inte 

enbart i att skapa effektivitet i produktion och konsumtion, 

utan även att bidra till en fördelning av inkomst- och 

konsumtion som är allmänt accepterad och/eller uppfattas 

som rättvis. I den traditionella CBA tas med andra ord ingen 

hänsyn till fördelning och omfördelning av 

inkomst/konsumtion och nyttor mellan olika samhällssektorer 

och/eller grupper av medborgare. Eftersom fördelningsfrågor 

trots allt är en viktig fråga både ur samhällsekonomisk och 

politisk synpunkt så är det viktigt att de finns med i analysen. 

I dagens läge är därför fördelningsaspekter en viktig och naturlig del 

av CBA, även om det återstår många metodproblem att lösa inom 

detta område. [min kursiv.]219 

 

Detta sätt att beskriva förhållandet mellan den samhällsekonomiska 

analysen och fördelning skiljer sig från tidigare gränsdragningar där 

fördelning lokaliseras till politikens område. I citatet blir politiken, men 

också samhällsekonomin, ett argument för att fördelningseffekter ska 

omfattas av analysmetoden och en anledning till att detta är en ”naturlig 

del” av metoden. Problemen sägs vara metodproblem – inte 

konceptuella problem – trots att fördelningen tidigare exkluderas just av 

”principiella” skäl. ASEK diskuterar ett antal problem som man anser 

kräver en lösning men kommer till slutsatsen att:  
 

Frågan om huruvida kalkylvärden bör differentieras med 

avseende på kön (eller andra socio-ekonomiska variabler) kan 
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inte besvaras här och nu. Det behövs ytterligare penetrering 

av problemet och analyser av olika lösningsmetoder […]. En 

bra början är dock att redovisa hur effekterna i den samhälls-

ekonomiska analysen fördelar sig på trafikanter av olika 

kön.220 

 

Sammanfattningsvis kan den diskursiva hanteringen av det problem 

som fördelningseffekterna innebär för analysmetodens relevans 

beskrivas som en förändring av hur gränsen mellan den egna praktiken 

och politiken dras. En fråga som tidigare uteslutande klassificerats som 

politisk lokaliseras i den fjärde översynen innanför den samhälls-

ekonomiska analysens område. Denna hantering av fördelnings-

problematiken leder i likhet med behandlingen i föregående två avsnitt 

till förslag om metodutveckling och ytterligare forskningsinsatser. 

Löften om en framtida värdering – och en implicit anhållan om 

resurser.221   

 

Avslutning 
Jag har i detta kapitel visat hur ASEK och SIKA skapar ett utrymme för 

den samhällsekonomiska analysen i planeringen genom motiveringar 

och syftesbeskrivningar och genom att hantera problem i sina texter. Det 

är ett diskursivt arbete där den samhällsekonomiska analysen beskrivs 

på olika sätt. 

I den första delen av kapitlet diskuterar jag hur analysmetoden 

motiveras. I det ingår inte bara beskrivningar av analysmetoden utan 

även av transportsektorn, planeringen samt i viss mån också 

beslutsfattaren. Med utgångspunkt i den samhällsekonomiska 

analysmetodens grundläggande modell närmar sig ASEK och SIKA 

transportsektorn som en marknad. Planeringens problem kommer 

därmed att till stor del handla om att få en sådan marknad att fungera 

och frågan om transportsystemets utveckling konstrueras som ett 

ekonomiskt problem. Detta sätt att formulera problemet ger den 

samhällsekonomiska analysmetoden en central roll.  

Med utgångspunkt i denna problemformulering motiveras analys-

metoden på ett flertal sätt. Utöver att beskrivas som ett medel för att 

korrigera en misslyckad marknad konstrueras det som ett mått på 

välfärd, ett effektivitetskriterium, en väg till uppfyllelse av det 

övergripande transportpolitiska målet, en strukturerande helhetsbild, ett 

                                                      
220

 ASEK 2008:3 s. 222. 
221

 Jämför Schneider & Woolgar (kommande). 



En riktig värdering | 109 

 

 

 

neutralt underlag, ett demokratiskt underlag, ett medel för jämförelse 

och slutligen som ett viktigt underlag. Dessa framställningar av 

analysmetoden relateras till en nationalekonomisk, neoklassisk modell 

samt till en strävan efter att uttrycka alla värden i samma monetära 

mått. Samtidigt kringgärdas dessa beskrivningar hela tiden av 

reservationer.  

Ett övergripande argument i detta kapitel är att beskrivningen av den 

samhällsekonomiska analysen är en del av ett gränsarbete där ASEK och 

SIKA konstruerar vad som är en riktig värdering på ett sätt som skapar 

ett utrymme för samhällsekonomiska analyser. Gränsarbetet är ett 

selektivt arbete där vissa attribut väljs ut och framhävs medan andra 

tonas ned, detta är tydligt i kapitlets första del. 

Att denna värdering försiggår i ett gränsland mellan expertis och 

politik har stor betydelse.  Det är långt ifrån självklart att frågor om 

värden och värdering faller inom vetenskapens eller expertisens 

territorium – ofta har aktörer tvärtom tagit avstånd från värden i sina 

anspråk på epistemisk auktoritet – ändå är det just värdering som ASEK 

och SIKA gör till en kunskapsfråga. Den samhällsekonomiska analysens 

vetenskapliga förankring ger den enligt ASEK och SIKA en epistemisk 

auktoritet. Att göra värdering till en kunskapsfråga eller till en politisk 

fråga är avgörande för vem som kan hävda sig i en diskussion om 

infrastrukturens värde för samhället. Definieras värderingen som en 

kunskapsfråga är det lättare för experter att hävda trovärdighet. 

Definieras värderingen som en politisk fråga, blir politiker istället den 

grupp som har mandat att föra diskussionen och att fatta beslut. 

Genom att konstruera vad som är en riktig värdering markerar ASEK 

och SIKA också gränserna för denna värdering, inklusive vad som inte 

är en riktig värdering. Det är en given del av gränsarbetet. Enligt ASEKs 

och SIKAs beskrivningar är en korrekt värdering inte subjektiv utan 

neutral. Den är inte heller kvalitativ. Att den är kvantitativ räcker inte, 

det krävs att den är uttryckt i ekonomiska mått. Man betonar skillnaden 

mellan kvantitativ värdering och kvalitativ uppskattning, där det förra 

är eftersträvansvärt men inte alltid möjligt att uppnå. Avslutningsvis är 

en enskild värdering som grundas på individernas betalningsvilja mer 

värd än en kollektiv värdering. 

Den samhällsekonomiska kalkylen står genomgående i förgrunden i 

ASEKs och SIKAs publikationer. Kapitlets senare del beskriver hur den 

samhällsekonomiska analysen på olika sätt problematiseras. ASEK och 

SIKA eftersträvar att värdera effekter monetärt med utgångspunkt i 

betalningsvilja och söker i andra hand schablonvärden som kan tas med 
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i kalkylen. I sista hand föreslås kvalitativa uppskattningar vid sidan av 

kalkylen. 

ASEK vill helst undvika avsteg från analysmetodens princip att 

härleda värderingar från betalningsviljestudier. Kollektiva värderingar 

som härletts från politiska beslut beskrivs som ett potentiellt problem 

eftersom de inte representerar medborgarnas värderingar, skriver 

ASEK. Dessutom bildas en ”rundgång” i förhållandet till politiken. Här 

månar ASEK om gränsen till politiken som riskerar att upplösas och – 

relaterat till det – om anspråket att underlaget är neutralt och 

demokratiskt. Att använda kollektiva värderingar är att avvika från den 

samhällsekonomiska analysens principer, det vill säga de regler som 

bidrar till att skapa en mekanisk objektivitet enligt Porter.  

Kravet att skapa jämförbarhet föranleder emellertid ASEK och SIKA 

att göra en del avvägningar, där kollektiva värderingar under vissa 

premisser inkluderas i kalkylen. Men även praktiska och tidsmässiga 

avvägningar påverkar vilka kalkylvärden som rekommenderas, även 

detta med referens till analysmetodens jämförbarhet såväl som 

trovärdighet. Både när det gäller beskrivningen av analysmetoden som 

neutral, demokratisk och som ett underlag för jämförelse har den 

tekniska strukturen hos metoden med andra ord en betydelse. Den 

framstår inte som determinerande – eftersom en del kompromisser och 

avvägningar görs – men samtidigt utgör den en resurs för gränsarbete 

där vissa attribut hävdas med utgångspunkt i analysmetodens struktur. 

Jämförbarheten hävdas med hänvisning till en form av kommensurering 

där alla värden översätts till ekonomiska värden.  

ASEKs och SIKAs beskrivningar är därmed inte bara intressanta som 

en konstruktion av vad som är en riktig värdering, åtminstone inte i snäv 

mening. Innehållet i dessa beskrivningar har stor betydelse, dels som 

resurser för gränsarbete och dels för konstruktionens konsekvenser. I 

den del av kapitlet som behandlar problem, kritik och begränsningar tar 

jag ett steg närmare innehållet genom uppmärksamma hur 

medborgarens värderingar representeras och hur dessa representationer 

blir en resurs för beskrivningen av det samhällsekonomiska underlaget 

som demokratiskt. Detta får faktiska konsekvenser för vilken 

medborgare som representeras när den samhällsekonomiska analysen 

används i planeringen.  

Även beskrivningar av problem, kritik och begränsningar visar att 

innehållet har en betydelse samtidigt som det finns en relativt stor 

flexibilitet i beskrivningen av detta innehåll. Problem och förslag på 

lösningar följer metodens struktur och teknologi samtidigt som de med 

utgångspunkt i distinktionen teori-praktik konstrueras som metod-
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problem. ASEK och SIKA diskuterar inte den grundläggande modellens 

begränsningar i någon större omfattning, den behandlas som en 

utgångspunkt. En intressant förskjutning i materialet rör hur fördelning 

beskrivs, från en konceptuell begränsning och till ett metodproblem. 

Fördelning lokaliseras först utanför metoden och senare innanför. Jag 

visar hur även problem och begränsningar utgör en resurs för 

gränsarbete, inte minst när problem formuleras som metodproblem och 

implicerar en anhållan om mer resurser för forskning och utveckling. 

Konstruktionen av metodproblem lokaliserar frågor som rör 

värderingen hos expertisen och bidrar därmed till gränsdragningen. 

ASEK och SIKA behandlar emellertid kritik, problem och 

begränsningar även på andra sätt: genom demarkering i förhållande till 

andra underlag, genom att konstruera en kritisk och omdömesgill 

beslutsfattare och genom att hänvisa till andra underlag. Här finns drag 

av en utpräglat pragmatisk inställning där underlaget sägs vara en 

”dålig metod men bättre än alla andra vi prövat”222 eller bättre än 

ingenting.223 En slutsats av detta är därmed också att det finns 

förskjutningar mellan olika gränsdragningar i ASEKs och SIKAs texter. 

Frågor om sanningsanspråk, epistemisk auktoritet och mekanisk 

objektivitet är viktiga. Porter skriver att ju närmare en praktisk 

tillämpning som metoder som CBA kommer, desto mindre viktigt blir 

sanningen och desto mer viktigt blir den mekaniska objektiviteten. I 

vilken utsträckning är det befogat att tala om att ASEK och SIKA har 

sanningsanspråk när det gäller CBA och epistemisk auktoritet när det 

gäller värdering? Trots att ASEK och SIKA skriver att metoden vilar på 

en teori som är normativ och som bygger på förenklade antaganden 

tillskrivs den ändå stora sanningsanspråk. ASEK och SIKA skriver att 

underlaget inte är en absolut sanning men att det kan visa sannolika 

riktningar. De skriver också om den verkliga samhällsekonomiska 

effektiviteten och medborgarens verkliga preferenser, vilket jag särskilt 

behandlar i avsnittet om osäkerhet. Det senare betraktar jag som en 

reifikation224 – en beskrivning som objektifierar dessa begrepp, som får 

dem att framstå som verkliga. Samtidigt pekade jag även på de 

upplevda svårigheterna med att hitta denna ”dolda sanning” i fallet 

med olycksvärderingen. Reifikationen är viktig i förhållande till 

politiken, vilken jag ska behandla närmare i följande kapitel. Som 

Kristin Asdal har skrivit är teknik och vetenskap materiellt produktiva i 
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 SIKA 2008:9 s. 3. 
223

 SIKA 2008:9 s. 12. 
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 Espeland & Stevens 1998 s. 329f. 



112 | Kapitel tre 

 

 

ett politiskt sammanhang – de skapar politiska objekt.225 Avslutningsvis 

menar jag också att analysmetodens starka koppling till neoklassisk 

nationalekonomi, både när det gäller den grundläggande modellen och 

forskningen om olika värderingar, är ett skäl till att det är befogat att 

tala om epistemisk auktoritet. ASEK och SIKA framställer värderingen 

som en fråga om tillämpad vetenskap. 

Man kan förstå det genomgående mönstret av starka anspråk och 

förbehåll som en balansgång mellan analysmetodens sanning och 

relevans. Att hålla sig strikt till metodregler och grundläggande begrepp 

skulle göra analysmetoden närmast oanvändbar i planeringen. Men en 

fullständig anpassning skulle underminera dess vetenskapliga 

trovärdighet. Genom att varva anspråk och reservationer konstruerar 

ASEK och SIKA den samhällsekonomiska analysen som samtidigt 

vetenskapligt trovärdig och politiskt relevant. I följande kapitel ska jag 

visa vad som följer med och vad som blir kvar av detta mönster när den 

samhällsekonomiska analysen beskrivs i transportpolitiska dokument. 
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 Asdal, Kristin (2004) Politikkens teknologier: produksjoner av regjerlig natur, Diss.  

Universitetet i Oslo, Oslo. 
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Både Thomas F. Gieryn och Theodore Porter är kritiska till en syn på 

vetenskapens och expertisens roll i politik och på myndigheter som en 

rörelse där dessa kunskapsanspråk förs ut av forskare och passivt tas 

emot av olika typer av användare. Vetenskapen formas och omformas i 

sammanhang där den används. I den meningen är även ASEK och SIKA 

en användare. I det här kapitlet ska jag uppmärksamma den samhälls-

ekonomiska analysens roll i transportpolitiken och de problem den löser 

där. Analysmetoden och underlaget är i detta sammanhang ett medel 

för styrning och uppföljning. I kapitlet utforskar jag gränslandet 

expertis–politik från den nationella transportpolitikens horisont: Hur 

beskrivs samhälls-ekonomiska underlag? Varför behövs de? Och var går 

gränsen till expertisens domän? 

Kapitlet baseras på olika slags transportpolitiska dokument från 

perioden 1998 till 2010. Jag betraktar denna period som samtida 

transportpolitik. Den sträcker sig från införandet av övergripande 

transportpolitiska målet 1998 och under de följande åren får den 

samhällsekonomiska analysen en ökad betydelse i transportpolitiken. 

Under två tillfällen mellan 1998 och 2010 genomfördes åtgärdsplanering 

– för planperioden 2004-2015 respektive 2010-2021 – och i planerings-

direktiven har samhällsekonomisk effektivitet och samhällsekonomiska 

underlag en central roll. För tydlighets skull vill jag understryka att 

detta inte är det enda underlaget – och därtill inte heller det enda 

transportpolitiska styrmedlet. Det förändrar emellertid inte att 

samhällsekonomiska analyser successivt har fått en större politisk tyngd 

och ett allt större utrymme i den nationella transportpolitiken. 

Som jag nämnde i metodkapitlet har jag bedömt det relevant att även 

analysera hur det övergripande målet för transportpolitiken beskrivs, 

inte minst begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Både 

åtgärdsplaneringen och mer specifikt användningen av samhälls-

ekonomiska underlag syftar till att implementera de transportpolitiska 
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målen. De dokument som analyseras är propositioner om 

transportpolitikens övergripande inriktning, planeringsdirektiv till 

planupprättarna, utvalda motioner, trafikutskottets betänkanden och tre 

revisioner med anknytning till transportpolitiken. Min analys har 

vägletts av följande frågor: 
 

 Hur framställs transportsystemets roll i samhället? 

 Hur framstår målet om samhällsekonomisk effektivitet i 

förhållande till andra mål? 

 Vad läggs i begreppet samhällsekonomisk effektivitet? 

 Vad sägs om den samhällsekonomiska analysmetoden? 

 Vad sägs om användningen av de samhällsekonomiska 

underlagen i planeringen? 

 Hur framträder det samhällsekonomiska underlaget i förhållande 

till andra beslutsunderlag? 
 

Kapitlet är disponerat i två övergripande delar där den första behandlar 

den del av materialet som utgörs av propositioner och direktiv. 

Avsnittet har en tematisk struktur som i stort följer ovanstående frågor. I 

den andra delen analyserar jag motionerna och trafikutskottets 

betänkanden av de propositioner som behandlats i föregående avsnitt. I 

denna del analyserar jag även de tre granskningarna. Det andra avsnittet 

fokuserar snävare på kritik och ifrågasättande samt var gränsen till vad 

som är expertisens frågor går men jag tar också upp frågan om hur 

underlaget behandlas i uppföljningen av beslut.  

 

Propositioner och direktiv 
Propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling kom i början av 

våren 1998.1 Riksdagens beslut om propositionen och dess förslag om ett 

nytt övergripande mål för transportpolitiken var ett av de stora 

transportpolitiska besluten. Som titeln antyder har långsiktig hållbarhet 

en central roll i propositionen. Den hade föregåtts av en parlamentarisk 

utredning – Kommunikationskommittén – men avvek till stor del från 

de förslag som gavs i utredningens slutbetänkande. Inte minst gällde 

detta åtgärder för att ställa om transportsystemet i mer miljövänlig 

riktning.2  

                                                
1 Regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. (bet.  

1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266). 
2 Melin 2000. 
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Propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem3 

uppvisar stora likheter med föregående proposition och är en 

fortsättning på den av riksdagen beslutade inriktningen för 

transportpolitiken. Långsiktig hållbarhet är fortsatt ett genomgående 

tema. Denna proposition markerar inledningen av åtgärdsplaneringen 

för perioden 2004-2015. Här behandlas bland annat hur mycket pengar 

som ska anslås planeringen och respektive trafikslag, liksom kriterier för 

prioriteringen av åtgärder. ”Samhällsekonomiska bedömningar” 

behandlas i ett eget avsnitt. Propositionen följs av det formella 

uppdraget till trafikverken och till de regionala planupprättarna, 

innehållande planeringsdirektiv. I och med antagandet av propositionen 

2001/02:20 införs också ett sjätte transportpolitiskt delmål om ett 

jämställt transportsystem.  

I början av 2006 kommer propositionen Moderna transporter4. I likhet 

med de andra propositionerna som analyseras i detta kapitel behandlar 

den transportpolitikens inriktning men den är inte resultatet av en 

inriktningsplanering eller början på en åtgärdsplanering. Istället utgör 

Moderna transporter en behandling av ett antal betänkanden, 

promemorior och statliga utredningar som slutförts under nollnolltalets 

första hälft. Propositionen fokuserar inte en kommande planering i sina 

redogörelser för transportsystemets utveckling och den innehåller inte 

någon närmare redogörelse för prioriteringsgrunder eller samhälls-

ekonomiska underlag. Den är emellertid intressant eftersom den i likhet 

med övriga propositioner framställer transportsystemets roll i samhället 

och transportpolitikens mål och syften. 

På hösten 2006 sker ett regeringsskifte och Sverige får en borgerlig 

regering. I september 2008 kommer den borgerliga alliansens 

transportpolitiska proposition om inriktningen för transportpolitiken, 

med titeln Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar 

tillväxt.5 Det är samma höst som finanskrisen sprider sig över världens 

marknader. Bland underlagen för propositionen finns inriktnings-

underlag som sammanställts av SIKA och trafikverken.6 Som enda två 

län får även Region Skåne och Västra Götalandsregionen lämna 

inriktningsunderlag. I likhet med propositionen från 2002 markerar 

                                                
3 Regeringens proposition 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktig hållbart transportsystem 

(bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126). 
4 Regeringens proposition 2005/06:160 Moderna transporter (bet. 2005/06:TU5, rskr. 

2005/06:308). 
5 Regeringens proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för 

hållbar tillväxt (bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145). 
6 SIKA, Luftfartsstyrelsen, Banverket, Sjöfartsverket och Vägverket. 
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Framtidens resor och transporter övergången till åtgärdsplanering. 

Propositionen kommer senare än beräknat. För att tidsplanen ska kunna 

hållas har planupprättarna redan i januari samma år fått ett uppdrag om 

att inleda förberedelser för den kommande planeringen. På 

propositionen följer ett andra uppdrag i december om att genomföra 

åtgärdsplanering. I propositionen betonas genomgående effektivisering 

på olika sätt. Regeringen skriver på flera ställen att man vill ha ”mer 

resor och transporter för pengarna.”7 Långsiktig hållbarhet är alltjämt ett 

frekvent inslag i beskrivningar av transportpolitikens mål och 

transportsystemets funktion, men tenderar att i högre grad inordnas 

under effektivitet.8 Transportsystemets negativa inverkan på miljön och 

på klimatet behandlas också som till stor del en fråga om 

energieffektivisering. Även verksamheter och myndighetsstruktur inom 

sektorn sägs vara i behov av effektivisering.  

På våren 2009 kommer propositionen Mål för framtidens resor och 

transporter.9 Det viktigaste underlaget för propositionen var SIKAs 

förslag till ny transportpolitisk målstruktur. I och med beslutet om 

propositionen ändras de transportpolitiska delmålens struktur medan 

det övergripande målet för transportpolitiken ligger fast. Syftet med 

förändringen sägs vara att förenkla kommunicerbarheten och 

styrningen. De sex delmålen omvandlas i och med beslutet till ett 

”hänsynsmål” om säkerhet, miljö och hälsa och ett ”tillgänglighetsmål”.  

 

Transportsystemet och transportpolit iken i samhället 

I de propositioner om transportpolitikens inriktning som har kommit 

sedan slutet av nittiotalet betonas både transportsystemets och 

transportpolitikens relation till övergripande samhällsmål. Dessa mål 

beskrivs i termer av välfärd, hållbarhet, tillväxt och livskvalitet. Det är 

med andra ord en inriktning mot mål och syften som ligger utanför 

transportsektorn. Betydelsen av övergripande samhälls- och välfärdsmål 

är ett genomgående tema i alla propositionerna men kanske särskilt i 

den första där detta föreslås som en tydligare inriktning för 

transportpolitiken.10 Den propositionen innehåller också en förändrad 

                                                
7 Prop. 2008/09:35 s. 1, 12, 75, 82. 
8 Exempelvis används ordet klimateffektivitet ett trettiotal gånger, det förekommer inte i 

de tidigare propositionerna som ingår i materialet. 
9 Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. (bet. 

2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257). 
10 Prop. 1997/98:56 s. 1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, Prop. 2001/02:20 s. 8ff , Prop. 2005/06:160 s. 1, 

19, 20f, 25f. Prop. 2008/09:35 s. 10ff., Prop. 2008/09:93 s. 2,7. 
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benämning på själva politikområdet, just med hänvisning till 

övergripande samhällsmål. Regeringen skriver: 
 

I propositionen betonas att transporterna syftar till att uppnå 

överordnade välfärdsmål och att transportsystemet måste ses 

som en helhet. Den vidgade synen på transporternas funktion 

i samhället markeras genom att begreppet trafikpolitik ersätts 

med transportpolitik.11 

 

Av de övergripande samhällsmål som framställs i denna proposition är 

hållbarhet det mest centrala. Hållbarheten är central även i de följande 

två propositionerna, från 2002 och 2006. Den omskrivs som ett 

samhällsmål som samtliga politikområden bör bidra till. Vidare beskrivs 

detta mål i termer av ekologisk, social, kulturell och ekonomisk 

hållbarhet.12 Regeringen skriver inledningsvis i 1998 års proposition: 
 

Den övergripande utgångspunkten är att transportpolitiken 

skall bidra till en socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbar utveckling.13 

 

Regeringen ser en hållbar utveckling som en utmaning för 

hela det svenska samhället. En hållbar samhällsutveckling 

kräver långsiktiga och uthålliga insatser inom samtliga 

politikområden. Den transportpolitiska propositionen är en 

viktig del i detta arbete.14 

 

I den följande propositionen från 2002 skriver regeringen i kapitlet 

”Utgångspunkter för utveckling av transportsystemet”: 
 

Målet om en hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, 

sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Ett väl 

fungerande transportsystem är därför mer än bara en fråga 

om vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur.15 

 

Ett väl fungerande transportsystem sägs i det följande vara: en fråga om 

rättvisa, en välfärdsfråga, en sysselsättningsfråga, en fråga om regional 

utveckling och en viktig miljö- och hälsofråga.16 Detta sätt att formulera 

transportsystemets roll i samhället gör hållbarhet till ett slags 

paraplybegrepp som bland annat inbegriper frågor om rättvisa och 

                                                
11 Prop. 1997/98:56 s. 1. 
12 Ibid. s. 1, 11, 13f, 17, 26. 
13 Ibid. s. 1. 
14 Ibid. s. 11. 
15 Prop. 2001/02:20 s. 8. 
16 Prop. 2001/02:20 s. 8, se även Prop. 2005/06:160 s. 25. 
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fördelning. Frågan om transportsystemets utveckling ges här en annan 

inramning än den som ASEK och SIKA gav den när de framställde 

transportsystemets utveckling som ett ekonomiskt problem.17  

I propositionen från 2002 ägnas ett kapitel åt att presentera en vision 

för ett långsiktigt hållbart transportsystem; ett långsiktigt riktmärke som 

bland annat sägs syfta till att underlätta prioriteringar på kortare sikt. 

Regeringen skriver att det är en vision om ett transportsystem år 2030 

som bland annat har förändrats i takt med krav på ett hållbart samhälle i 

en internationaliserad värld och ”en välfärd som omfattar hela 

befolkningen i såväl Sverige som globalt.”18 I Moderna transporter skriver 

regeringen att transportpolitiken är ”en viktig del av regeringens 

samlade insatser för att skapa hållbar tillväxt, livskvalitet och välfärd i 

hela landet.”19  

Med betoningen av transportpolitikens underordning i förhållande 

till övergripande samhälls- och välfärdsmål följer ett synsätt på 

transportsystemets roll i samhället som en funktion – ett system som i 

första hand finns till för att tillgodose samhällets behov.20 I Moderna 

transporter: 
 

Regeringen anser att transporterna och därmed också 

transportpolitiken får en allt större betydelse för Sveriges 

utveckling. Transportsystemet har särskilt stor betydelse för 

att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt, sysselsättning 

och välfärd i hela landet. Transportsystemet måste därför 

kontinuerligt anpassas till de samhälls- och omvärlds-

förändringar som sker för att därmed också svara upp mot 

nya behov. Det innebär att transportsystemet måste anpassas 

för att bidra till att samhällsutvecklingen blir långsiktigt 

hållbar såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt.21  

 

I samtliga propositioner efterlyser regeringen helhetssyn och 

transportslagsövergripande angreppssätt i utvecklingen av 

transportsystemet, vilket hör ihop med betoningen av transportsystemet 

som en funktion i samhället.22 I Framtidens resor och transporter, där dessa 

ansatser är särskilt framträdande, konkretiseras de på olika sätt. Det kan 

                                                
17 Prop. 2001/02:20 s. 8ff. 
18 Ibid. s. 33. 
19 Prop. 2005/06:160 s. 1, se även s. 20. 
20 Prop. 2005/06:160 s. 19, 25f, Prop. 2008/09:35 s. 12. 
21 Prop. 2005/06:160 s. 19. 
22 Prop. 1997/98:56 s. 1f, 13f, 48f, 95, Prop. 2005/06:160 s. 20, 59, Prop. 2008/09:35 s. 11, 18ff, 

80, 105ff, 109, 111ff, 119, 128f, 141, 195, 205, 207ff. Prop. 2008/09:93 s. 2, 7, 61. 



En objektiv värdering | 119 

 

exempelvis innebära att ”hela resan”23 ska fungera även om den 

inbegriper olika färdsätt. En transportslagsövergripande ansats och 

helhetssyn konkretiseras även i termer av balans och flöden. Regeringen 

skriver under rubriken ”Utgångspunkter för transportsystemets 

utveckling”: 
 

En trafikslagsövergripande ansats är central i den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen. Ett väl fungerande transportsystem 

utnyttjar på ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt 

alla trafikslag, både var för sig och i kombination. Genom en 

helhetssyn på transportsystemet kan effektiva lösningar för 

att åtgärda problem med flaskhalsar och trängsel identifieras 

och genomföras.24 

 

I samma avsnitt konkretiseras helhetssyn i termer av olika hänsyn: 
 

Transportsystemet bör planeras utifrån en helhetssyn med 

såväl förståelse för behov av utveckling av systemet som en 

strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, 

kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet. Samtidigt 

bör intrången minimeras och transportsystemet anpassas till 

ett förändrat klimat.25 

 

Det sista citatet skildrar helhetssyn som avvägningar mellan en mängd 

olika hänsyn. Här antyds också konflikter mellan dessa. Hanteringen av 

sådana avvägningar kan delvis ses som en konsekvens av att 

transportsystemet konfronteras med en mängd olika hänsyn och att de 

övergripande mål som transportpolitiken ska sträva mot blivit vagare. 

Statsvetare Chantal Mouffe menar att sådana mål är kännetecknande för 

en generell politisk utveckling i västvärlden som alltmer präglas av 

konsensus, men bara på ytan.26 Mål formuleras – om jämlikhet, 

hållbarhet, välfärd, effektivitet, tillväxt – som inte innebär några 

egentliga politiska konflikter eftersom de är så vaga. Den förändrade 

inriktningen för transportpolitiken under nollnolltalet med en tydlig 

fokus på övergripande samhälls- och välfärdsmål, liksom 

transportpolitiska mål av konsensuskaraktär, inrymmer med andra ord 

en ökad politisering när det gäller åtgärder för att nå målen eftersom 

målen i sig inte innebär några politiska ställningstaganden. Alla 

avvägningar är kvar. I relation till vad Theodore Porter skriver om att 

                                                
23 Prop. 2008/09:35 s. 12f, 107, 112, även Prop. 2008/09:93 s. 60. 
24 Prop. 2008/09:35 s. 11. 
25 Ibid. 
26 Mouffe, Chantal (2008) Om det politiska. Tankekraft förslag, Hägersten. 
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efterfrågan på formaliserade kvantitativa teknologier drivs av 

konfliktladdade beslut innebär det att denna ökade politisering av 

åtgärderna kan förstås som en bakgrund till den samhällsekonomiska 

analysens alltmer centrala roll i transportpolitiken under nollnolltalet. 

Den är en teknologi för avvägningar och den har, som jag argumenterat 

för i föregående kapitel, framställts som nödvändig i detta avseende.  

Propositionen från 2008 betonar i likhet med föregående 

propositioner transportpolitikens bidrag till övergripande mål men här 

omtalas dessa som ”regeringens övergripande mål”27 snarare än 

samhällets övergripande mål. Att transportsystemet ska bidra till tillväxt 

och utveckling framhålls på flera ställen i denna proposition. 

Regeringen talar om hållbar tillväxt i hela landet men nämner också ett 

stort antal olika hänsyn som ska påverka transportsystemets 

utveckling.28 Regeringens övergripande mål är enligt propositionen 

”[…] att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande 

företag”29 och en fungerande infrastruktur sägs vara en förutsättning för 

uppfyllelsen av detta mål. Om prioriteringen av åtgärder skriver 

regeringen inledningsvis:  
 

De åtgärder som prioriteras i den fortsatta åtgärds-

planeringen ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till 

ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för 

tillväxt och utveckling samt till uppfyllelse av transport-

politiska mål.30 

 

Detta uttalande illustrerar summariskt utvecklingen av transport-

politikens inriktning under nollnolltalet och den förskjutning i 

densamma som inneburit en allt större tyngd för begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet. Effektivitet och effektivisering 

framställs i denna proposition som en förutsättning för uppfyllelsen av 

regeringens övergripande mål om fler jobb, (hållbar) tillväxt och 

utveckling.31 Att samhällsekonomisk effektivitet betonas särskilt utöver 

av uppfyllelsen av transportpolitiska mål – det är ju en del av det 

övergripande målet – uppfattar jag som ett uttryck för begreppets 

relativa tyngd.  

 

                                                
27 Prop. 2008/09:35 s. 10, 20, 53. 
28 Ibid. s. 1, 10ff, 46ff, 59. 
29 Ibid. s. 10. 
30 Ibid. s. 1. 
31 Ibid. s. 1, 10ff, 18. 
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De transportpolitiska målen 

Att övergripande samhällsmål genomgående lyfts fram som den 

viktigaste utgångspunkten för transportpolitiken är av stor betydelse för 

mitt ärende i detta kapitel. Det är mot den bakgrunden som det 

övergripande transportpolitiska målet, där samhällsekonomisk 

effektivitet får en så framträdande position, föreslås och motiveras. 

Även de transportpolitiska delmålen som sägs precisera detta mål 

relateras till den kontexten. Den målformulering som föreslås 1998 

avviker från Kommunikationskommitténs förslag om nytt mål. Den nya 

formuleringen motiveras med att det tydligare bör framgå att 

transportpolitiken ska bidra till att uppfylla övergripande samhällsmål: 
 

De transportpolitiska målen bör utformas med beaktande av 

transporternas roll och funktion i samhället. En viktig 

utgångspunkt är att transporterna utförs för att tillgodose 

behov utanför transportområdet. De är bl.a. till för 

näringslivets verksamhet och för att förbättra människors 

livskvalitet. Detta innebär att transportpolitiken skall bidra till 

att uppnå övergripande samhällsmål med det yttersta syftet 

att bibehålla och utveckla välfärden. Centrala samhällsmål 

som solidaritet, arbete för alla, möjlighet att bo och verka i 

hela landet, jämlikhet, jämställdhet, säkerhet och en bra miljö 

är därför viktiga utgångspunkter även för transportpolitiken. 

[---] Transporterna har här en viktig roll. Transportpolitiken 

måste därför utformas så att transportsystemet bidrar till 

tillväxt och en god hushållning med tillgängliga resurser.32 

 

Regeringen delar därför den uppfattning som många 

remissinstanser givit uttryck för, nämligen att de 

transportpolitiska målen bör underordnas andra 

övergripande samhällsmål och att det övergripande 

transportpolitiska målet bör formuleras så att det framgår att 

transporter är ett medel för att nå andra samhällsmål.33 

 

Enligt det första citatet är transportpolitikens yttersta syfte att bibehålla 

och utveckla välfärden. Detta övergripande mål preciseras därefter i ett 

antal utgångspunkter som ger välfärdsbegreppet ett innehåll. Flera av 

dessa utgångspunkter har tydliga kopplingar till de transportpolitiska 

delmål som då var aktuella och som bland annat lyfter fram 

trafiksäkerhet, god miljö och positiv regional utveckling. Det 

övergripande mål som nu blir föremål för revidering infördes 1988 med 

lydelsen: 

                                                
32 Prop. 1997/98:56 s. 14, se även Prop. 2005/06:160 s. 25. 
33 Ibid. s. 15. 
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Det övergripande målet är att erbjuda medborgarna och 

näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker 

och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnader.34 

 

Denna formulering klargör, att döma av regeringens ställningstaganden, 

inte i tillräcklig omfattning transportpolitikens syfte att bidra till 

samhällets övergripande välfärdsmål. Istället föreslås följande 

formulering: 
 

Det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 

i hela landet.35 

 

I den nya formuleringen står samhällsekonomisk effektivitet och 

långsiktig hållbarhet i centrum. Förändringen innebär att samhälls-

ekonomi går från att vara separerat från transportförsörjningen till att bli 

ett med den – det nya målet innebär att transportförsörjningen ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv. Den nya målstrukturen innebär även att 

delmålet om effektivitet – ett av fem delmål som formulerades 1988 – tas 

bort med motiveringen:  
 

Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte behövs 

något särskilt delmål för effektivitet. Effektivitetsmålet ligger 

inbyggt i det övergripande transportpolitiska målet. En 

strävan efter samhällsekonomisk effektivitet bör enligt 

regeringens uppfattning prägla alla avvägningar och beslut i 

transportpolitiken. Att effektiviteten i transportsystemet sätts i 

centrum är således en förutsättning för att de övergripande 

välfärdsmålen skall kunna uppnås. Även vid åtgärder i 

transportsystemet som är fördelningspolitiskt motiverade bör 

de samhällsekonomiskt effektiva åtgärder väljas som på bästa 

sätt leder till önskade effekter. [min kursiv.]36 

 

Samhällsekonomisk effektivitet framstår i många skrivningar som ett 

inklusivt begrepp. Det förs samman med helhetsperspektiv och 

övergripande måluppfyllelse. Propositionen från 2006 inleder ett avsnitt 

om det övergripande målet enligt följande: 

 

                                                
34 Prop. 1997/98:56 s. 16. 
35 Ibid. s. 15. 
36 Ibid. s. 17. 
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Transportpolitiken är en viktig del i regeringens samlade 

insatser för hållbar tillväxt, välfärd och livskvalitet. 

   En strävan efter samhällsekonomisk effektivitet bör även i 

fortsättningen prägla avvägningar och beslut i 

transportpolitiken. Detta är en förutsättning för att tillväxt- 

och välfärdsmål skall kunna uppnås.37 

 

Detta utdrag motiverar regeringens bedömning att det övergripande 

målets formulering bör kvarstå. Det övergripande målet sägs i det 

följande inbegripa ett medborgarperspektiv vilket sätts i samband med 

ett allmänintresse, men även ett kundorienterat perspektiv som sätter 

den enskilde resenären och godskunden i centrum. Regeringen 

fortsätter: 
 

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens 

politik. Det innebär att alla politiska beslut skall utformas så 

att de tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga 

konsekvenser på lång sikt. Syftet med transportpolitiken är att 

påverka transportsystemet och dess funktion i samhället så att det 

kan bidra till att uppnå tillväxt- och välfärdsmål där olika aspekter 

på välfärd och livskvalitet måste kunna balanseras mot varandra. 

Tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, god miljö, 

jämställdhet och regional utveckling är i det sammanhanget 

lika viktiga och centrala egenskaper. En långsiktigt hållbar 

transportförsörjning innebär att transportsystemet skall 

utvecklas för att tillgodose såväl dagens behov som 

kommande generationers behov [min kursiv.].38 

 

Det första citatet gör det tydligt att samhällsekonomisk effektivitet 

behandlas som en förutsättning för att övergripande samhällsmål om 

tillväxt och välfärd ska kunna uppnås, här görs en direkt koppling 

mellan sådana mål och att en strävan efter samhällsekonomisk 

effektivitet präglar beslutsfattandet. Det andra citatet framhåller 

hållbarheten som övergripande mål, liksom tillväxt, välfärd och 

livskvalitet. Meningen om att transportpolitikens bidrag till 

övergripande samhällsmål innebär att olika aspekter på välfärd och 

livskvalitet måste kunna balanseras mot varandra, är särskilt intressant. 

Detta är just vad den samhällsekonomiska analysen, utifrån sin specifika 

modell, gör anspråk på att göra. Den är en teknologi för avvägningar.  

Delmålen sägs ange ambitionsnivån på lång sikt39 och precisera 

innebörden av det övergripande målet om samhällsekonomisk 

                                                
37 Prop. 2005/06:160 s. 26. 
38 Ibid.  
39 Prop. 1997/98:56 s. 14, se även 2008/09:35 s. 40. 
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effektivitet och långsiktig hållbarhet.40 Samtidigt berörs också frågan om 

målkonflikter på några ställen i materialet genom att en konflikt – eller i 

varje fall en diskrepans – mellan fördelning och samhällsekonomisk 

effektivitet antyds. Målkonflikter eller konflikter mellan olika hänsyn 

berörs i propositionerna men framställs inte som något stort problem 

eller som någon egentlig konflikt. 1998 års proposition anger att det, sett 

på lång sikt, inte finns någon verklig konflikt mellan de olika 

transportpolitiska målen: ”På sikt skall alla delmål uppnås.”41 På grund 

av att resurserna för insatser i transportsystemet är begränsade kan det 

enligt propositionen emellertid bli aktuellt med en prioritering mellan 

olika mål eftersom ”det […] inte [är] möjligt att nå alla mål samtidigt 

eller att uppfylla dem i samma takt.”42 Liknande resonemang 

återkommer propositionerna från 2002 och 2006.43 Propositionen från 

2009 avviker i detta avseende, här sägs målkonflikter vara oundvikliga 

men underlättas av en enkel och tydlig målstruktur och av en bra 

effektbedömning.44 I den föregående propositionen, från 2008, finns inte 

någon explicit behandling av målkonflikter, men de antyds i avsnitt om 

utgångspunkter för transportsystemets utveckling.45 Så skriver 

exempelvis regeringen: 
 

Det finns behov av ett transportsystem som hanterar 

klimatutmaningen och samtidigt bidrar till en 

samhällsutveckling med hållbar tillväxt [min kursiv.].46 

 

Kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, 

företags och samhällets behov, som samtidigt är förenliga med 

klimat- och miljökvalitetsmål, är i fokus.47 

 

Transportsystemet bör planeras utifrån en helhetssyn med 

såväl förståelse för behov av utveckling av systemet som en 

strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, 

kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet. Samtidigt 

                                                
40 Prop. 2005/06:160 s. 25. 
41 Prop. 1997/98:56 s. 15. 
42 Ibid. s. 17. 
43 Prop. 2001/02:20 s. 26, Prop. 2005/06: 160 s. 25.  
44 Prop. 2008/09:93 s. 13, 64. 
45 Längre fram i propositionen konstaterar regeringen också att storstäderna ”har en viktig 

funktion som noder i transportsystemet” men att miljökvalitetsmål om frisk luft och god 

bebyggd miljö är svåra att nå i storstäderna. (2008/09:35 s. 59). 
46 Prop. 2008/09:35 s. 10. 
47 Ibid. s. 11. 
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bör intrången minimeras och transportsystemet anpassas till 

ett förändrat klimat. [Min kursiv.]48 

 

Regionförstoring ska ske med beaktande av påverkan på miljön 

och på jämställda villkor för kvinnor och män [Min kursiv.].49 

 

Enligt regeringen ska bättre samverkan mellan olika transportslag såväl 

som mellan delar av samhällsplaneringen möjliggöra utvecklingen av 

”effektiva och klimatsäkra transportsystem”.50 I denna proposition 

berörs däremot konflikter mellan lokala, regionala och nationella 

intressen ”där det hela tiden måste göras sammanvägda bedömningar 

och prioriteringar där behov och önskemål kan skilja sig åt.”51 

Regeringen skriver att en sådan process måste ges tid, vilket är 

anmärkningsvärt med hänsyn till den pressade tidsramen för 

åtgärdsplaneringen i jämförelse med föregående planeringsomgång.  

Vad transportpolitiken ska uppnå och bidra med till de övergripande 

samhällsmålen framställs i många delar av propositionerna på både 

nyanserade och varierade sätt. Som jag nämnde ovan ägnades ett helt 

kapitel i propositionen från 2002 åt en vision om ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. I propositionen från 2006 föreslås en jämställdhets-

strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet 

mot samtliga transportpolitiska mål. Regeringen skriver bland annat att 

planeringsinstrumenten bör ”utvecklas för att bättre spegla kvinnors 

och mäns respektive villkor, förutsättningar, intressen och 

värderingar.”52 I denna proposition framhålls även transportsystemets 

betydelse för regional utveckling och vikten av att minska 

transportsektorns negativa klimat- och miljöpåverkan, inte minst när det 

gäller växthusgaser.53 Propositionen från 2008 tar upp ett stort antal 

hänsyn och bidrag till övergripande samhällsmål för utvecklingen av 

transportsystemet, så många att det är svårt att överblicka.54 En del av 

dessa återkommer i uppdraget till planupprättarna.55 Samtidigt är detta 

den proposition som minst diskuterar målkonflikter. Som jag 

inledningsvis nämnde antar effektivitet generellt rollen av ett slags 

                                                
48 Prop. 2008/09:35 s. 11. 
49 Ibid. s. 12. 
50 Ibid. s. 62, se även s. 12,18, 20. 
51 Ibid. s. 20, se även s. 46. 
52 Prop. 2005/06:160 s. 23, se även 39ff. 
53 Ibid. s. 19f, 32ff, 38f. 
54 Se särskilt prop. 2008/09:35 s. 10ff, 46ff. 
55 Regeringsbeslut 2008-12-19 Uppdrag att genomföra åtgärdsplanering inför fastställandet av 

nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och 

trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. s. 3ff, 10. 
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paraplybegrepp i propositionen och i linje med detta framhålls 

samhällsekonomisk effektivitet och att samhällsekonomiska underlag är 

viktiga. I det avseendet ges samhällsekonomisk effektivitet, som mål, en 

särställning. I jämförelse med långsiktig hållbarhet görs inte lika skarpa 

formuleringar rörande vikten av underlag som miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar.56 Samhällsekonomiska underlag nämns 

tidigt i propositionen i avsnitt som behandlar övergripande 

utgångspunkter, senare behandlas de i ett specifikt avsnitt rubricerat 

”Samhällsekonomiska bedömningar – ett viktigt underlag vid val av 

effektiva åtgärder”57. I samma avsnitt behandlas också den samlade 

effektbedömningen. 

Behandlingen av målkonflikter och implicita eller explicita 

ställningstaganden till målens relativa vikt är analytiskt intressanta men 

betyder inte så mycket som de krav som sedan ställs på 

prioriteringsgrunder och dokumentation av dessa i uppdragen till 

planupprättarna. I följande avsnitt ska jag uppehålla mig vid begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet, för att sedan analysera hur den 

samhällsekonomiska analysmetoden och användningen av underlagen 

behandlas i propositionerna och i planeringsdirektiven. 

 

Begreppet samhällsekonomisk effektivitet 

Som framgår av föregående två avsnitt behandlas samhällsekonomisk 

effektivitet i stora delar av materialet som ett inklusivt och övergripande 

begrepp som har mycket gemensamt med det breda välfärdsbegrepp 

som skildras i beskrivningarna av transportpolitikens inriktning. Även 

om målkonflikter berörs framställs de inte som några stora 

motsättningar. Samhällsekonomisk effektivitet beskrivs tvärtom som en 

förutsättning för uppfyllelsen av andra mål. Implicit tillskrivs begreppet 

ett annorlunda och mer omfattande innehåll än vad ASEKs och SIKAs 

definition av det innebar. I propositionerna står det snarare för vad 

ASEK och SIKA kallade ”samhällets mål för välfärd”.  

Frånvaron av mer explicita ställningstaganden rörande 

begreppsinnehållet präglar större delen av det material som analyseras i 

detta kapitel. Frågan tas emellertid upp för behandling i samband med 

förslaget om ny målformulering 1998. Här hänvisar regeringen till ett 

avsnitt längre fram i propositionen som rubriceras ”Ett vidgat 

samhällsekonomiskt synsätt”.58 Regeringen gör följande bedömning:  

                                                
56 Prop. 2008/09:35 s. 17ff. 
57 Ibid. s. 69ff. 
58 Prop. 1997/98:56 s. 17. 
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Det samhällsekonomiska synsättet vid planering av åtgärder 

inom transportsystemet bör omfatta alla bedömningar av 

samtliga effekter som har transportpolitisk betydelse. 

Värderingen av effekter som inte kan vägas in i 

nyttokostnadskalkyler bör åskådliggöras på annat sätt. 

Metoder för strategiska miljöbedömningar, bedömningar av 

jämställdhets- och fördelningseffekter samt effekterna av 

drift- och underhållsinsatser bör särskilt vidareutvecklas.59 

 

Detta avsnitt, som bland annat syftar till att specificera vad ett av det 

övergripande målets mest centrala begrepp innebär, tar direkt avstamp i 

den samhällsekonomiska analysmetoden och dess kapacitet.60 Samtidigt 

återkommer det bredare begreppsinnehåll som jag berört ovan, vilket 

framgår av citatet. Trots propositionens varierade beskrivningar av 

övergripande samhällsmål saknas en tydlig definition och ett 

ställningstagande till begreppet samhällsekonomisk effektivitet som inte 

behandlar analysmetoden som en svart låda.  

Inom STS-fältet betecknar begreppet black box (hädanefter svart 

låda) en enhet som tas för given. En svart låda ifrågasätts därmed inte 

och anses inte behöva någon ytterligare förklaring. Det är ofta en 

konsekvens av att ett kunskapsanspråk eller en teknologi har 

stabiliserats – det vill säga blivit accepterad och vedertagen på ett sätt 

som gör att uppmärksamhet inte längre riktas mot dess beståndsdelar.61 

Det kan yttra sig på det sättet att bara experter anses vara berättigade att 

hantera innehållet i den svarta lådan, med andra ord kan en svart låda 

vara ett resultat av ett framgångsrikt gränsarbete. 

Att förklara innebörden av begreppet samhällsekonomisk effektivitet 

med utgångspunkt i den samhällsekonomiska analysen utan att 

redogöra för dess grundläggande antaganden och definitioner är att 

göra analysmetoden till en svart låda. Ingenstans i propositionen 

diskuteras analysmetodens grunder. Det får till följd att det 

övergripande målet – trots att det framstår annorlunda – i realiteten får 

sin innebörd av den metod som används för att utvärdera detta mål. 

När regeringen redogör för skälen för sin bedömning skriver man: 
 

                                                
59 Prop. 1997/98:56 s. 96. 
60 Ibid. s. 17, 96. 
61 Hess 1997 s. 102, Latour, Bruno (1987) Science in action. How to follow scientists and 

engineers through society. Harvard University Press, Cambridge s. 130f. Se också Callon, M 

(1995) “Four Models for the Dynamics of Science” s. 59 i Handbook of Science and Technology 

Studies. 
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Grundläggande för de prioriteringar som sker i den 

ekonomiska planeringen [investeringsplaneringen] är sedan 

decennier den samhällsekonomiska nyttokostnadskalkylen. 

Kalkylen innebär att effekterna av en åtgärd beräknas eller 

uppskattas. De olika negativa och positiva effekterna 

värderas därefter i monetära termer och den totala effekten 

jämförs med kostnaden för åtgärden. Kalkylen kan därmed 

ligga till grund för en sammanfattande bedömning av hur 

åtgärden påverkar samhället. Syftet med att tillämpa ett 

samhällsekonomiskt synsätt är att uppnå en effektiv 

medelsanvändning i samhället som helhet och möjliggöra en 

prioritering mellan olika åtgärder samtidigt som flera olika 

behov i samhället tillfredsställs.62 

 

Regeringen skriver att ”den samhällsekonomiska nyttokostnadskalkylen 

baseras på de värderingar som åsätts de olika effekterna”63 och att dessa 

”värderingar grundas på generellt underlag från intervju-

undersökningar och alternativa kostnadsberäkningar”64. Avsnittet berör 

också begränsningar hos analysmetoden: 
 

För vissa effekter är det inte möjligt att göra en generellt 

användbar monetär värdering. I dessa fall måste effekterna 

åskådliggöras och bedömas enligt andra värdeskalor för att 

kunna integreras i beslutsunderlaget. Exempel där effekterna 

är svåra att värdera med gängse metoder är intrång i natur- 

och kulturmiljöer, konsekvenserna för markanvändning, 

regionalekonomi och sysselsättning.  

Regeringen anser att ett samhällsekonomiskt synsätt även i 

fortsättningen bör vara grundläggande för analysen av olika 

strategier i inriktningsplaneringen och prioriteringen av 

åtgärder i åtgärdsplaneringen. Andra effekter som är 

relevanta för situationen bör dock också vägas in i vad som är 

samhällsekonomiskt lönsamt. Det är viktigt att alla 

beslutsunderlag, särskilt de som tas fram för att komplettera 

nyttokostnadskalkylen, utformas så att de i bedömningen 

gjorda värderingarna kan jämföras mellan olika 

valsituationer.65 

 

Behandlingen av begränsningar i avsnittet är också en del av 

förklaringen av vad som avses med ”ett vidgat samhällsekonomiskt 

synsätt”. Fortfarande begripliggörs detta synsätt med utgångspunkt i 

den samhällsekonomiska analysmetoden, som framställs som den givna 

                                                
62 Prop. 1997/98:56 s. 96. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. s. 96f. 
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metoden för att ta reda på vad infrastrukturen är värd för samhället. 

Men synsättet görs vidare än så, eftersom vissa effekter sägs kräva 

värdering enligt andra värdeskalor. Här görs med andra ord en 

problematisering av metodens tekniska begränsningar. Det 

samhällsekonomiska synsättet som förklaras med utgångspunkt i 

metoden problematiseras däremot inte, vilket tydliggör att det inte 

handlar om en konceptuell problematisering66. I anslutning till detta 

påpekas behovet av metodutveckling, både av den samhällsekonomiska 

analysmetoden och av de underlag som sägs komplettera den. 

Analysmetoden omskrivs här uteslutande i kvantitativa termer, 

kvalitativa bedömningar framstår i detta avsnitt som en del av det 

kompletterande underlaget. Som en del av det vidgade 

samhällsekonomiska synsättet önskar regeringen väga in mer än bara 

kalkylen.  

Det finns flera analytiska iakttagelser att göra av dessa beskrivningar. 

Den monetära värderingen bildar utgångspunkten för beskrivningen av 

analysmetoden och kalkylen framställs som ett grundläggande om än 

otillräckligt beslutsunderlag i planeringen. Samtidigt som det 

samhällsekonomiska synsättet får sin innebörd med utgångspunkt i 

metoden görs det också vidare med referens till metodens brister och 

begränsningar. Det samhällsekonomiska synsättet får med andra ord 

även här en allomfattande innebörd och med det en tyngd som 

utgångspunkt för prioriteringen av åtgärder. Enligt regeringen kräver 

detta synsätt kompletterande underlag och metodutveckling. Både 

innehållet och den relativa tyngden hos dessa underlag blir därmed 

intressant. Jag ska återkomma till det.  

Trots den implicita närvaron av ett bredare välfärdsbegrepp är det 

inte möjligt att ta ställning till hur det vidgade samhällsekonomiska 

synsättet står i förhållande till analysmetodens grundläggande 

definitioner och antaganden. Vilar detta synsätt på samma ontologi? På 

en konceptualisering av välfärd som maximerad nytta och av 

värderingar som individens betalningsvilja? Dessa aspekter av metoden 

framträder inte alls i propositionen utan förblir en del av den svarta 

lådan i dessa texter. I ett stycke om hur kompletterande underlag ska 

utvecklas skriver regeringen: 

 
Regeringen avser att med utgångspunkt från de vunna 

erfarenheterna intensifiera insatserna till nästa 

planeringsomgång inom strategiska miljöbedömningar och 

hanteringen av regionalekonomiska effekter samt 

                                                
66 Schneider & Woolgar (kommande). 
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jämställdhets- och fördelningsfrågor. Det sistnämnda området 

avser hur nyttan av infrastruktur- och trafikåtgärder förväntas 

fördelas mellan olika grupper i samhället.67 

 

I citatet formuleras jämställdhet som en fråga om fördelning av nytta, en 

beskrivning av jämställdhetsfrågor som inte ligger så långt från ASEKs 

och SIKAs språkbruk.  

De följande propositionerna återkommer inte till någon närmare 

behandling av begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Det får en 

implicit innebörd genom beskrivning av vad det övergripande målet 

och prioritering av samhällsekonomiskt effektiva åtgärder ska bidra 

med, en innebörd som ofta har mer gemensamt med ett bredare 

välfärdsbegrepp än med ASEKs och SIKAs snävare definition av 

välfärd. Men språkbruket verkar, som citatet ovan illustrerar, även 

influeras av den analysmetoden. I propositionen från 2008 skriver 

regeringen exempelvis att utgångspunkten för urvalet av åtgärder ska 

vara att ”nyttan ska överstiga kostnaderna”68 och att: 
 

Staten har ett övergripande ansvar för att de projekt som 

genomförs ger ett mervärde för samhället. Infrastruktur är 

kostsam och det är av stor vikt att de investeringar som 

finansieras med skattemedel är de rätta [min kursiv.].69 

 

Det vidgade samhällsekonomiska synsätt som initieras i propositionen 

från 1998 framstår som ett sätt att närma sig det breda välfärdsbegrepp 

som hela tiden är mer eller mindre uttalat i motiveringen av 

transportpolitikens inriktning och den nya målformuleringen. Det ger 

intryck av att kunna omfatta denna välfärd och på så sätt utgöra en 

viktig förutsättning för transportpolitikens bidrag till övergripande 

samhällsmål. Beskrivningen av det synsättet erkänner implicit en 

diskrepans mellan övergripande välfärdsmål och analysmetoden men 

framställer denna som en teknisk snarare än konceptuell avvikelse. Ett 

vidgat samhällsekonomiskt synsätt ska ”omfatta alla bedömningar av 

samtliga effekter som har transportpolitisk betydelse”70 och i detta 

avseende räcker inte den samhällsekonomiska analysmetoden, menar 

regeringen. Det blir en fråga om enskilda grupper av effekter som natur- 

och kulturvärden och fördelning, där andra underlag krävs. Hur den 

samhällsekonomiska analysen värderar andra ”oproblematiska” effekter 

                                                
67 Prop. 1997/98:56 s. 97. 
68 Prop. 2008/09:35 s. 18. 
69 Ibid. s. 19. 
70 Prop. 1997/98:35 s. 96. 
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eller vad detta synsätt får för konsekvenser för hur exempelvis 

transportsystemets klimatpåverkan eller jämställdhet konceptualiseras 

lämnas därhän.  

Men detta är precis vad som behövs för att hantera den politiskt 

laddade frågan om transportsystemets utveckling – eftersom potentialen 

för de politiska konflikterna i och med formuleringen av konsensusmål 

förskjuts mot åtgärderna för att nå mål finns det ett behov av vad som 

framstår som objektiva och sakliga underlag. Visserligen kan det finnas 

brister i dessa underlag men så länge dessa behandlas som tekniska 

brister kan diskussionen fokuseras på utvecklingen av bättre underlag 

istället för att domineras av ideologiska splittringar. Med hänsyn till hur 

det samhällsekonomiska synsättet definieras med utgångspunkt i den 

samhällsekonomiska analysmetoden, i propositionen från 1998, och med 

hänsyn till frånvaron av konceptuell problematisering i den 

beskrivningen, blir slutsatsen att begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet i det övergripande målet i realiteten får en betydligt snävare 

innebörd än det bredare välfärdsbegreppet. Dess innebörd realiseras av 

den samhällsekonomiska analysmetoden. Detta, menar jag, gäller trots 

att regeringen här öppnar upp för kompletterande underlag vilket jag 

ska förklara närmare i följande två avsnitt. 

 

Den samhällsekonomiska analysmetoden 

Min analys av hur den första propositionen specificerar vad som menas 

med samhällsekonomisk effektivitet har redan lett mig in på hur 

analysmetoden och dess kapacitet beskrivs. Jag ska i detta avsnitt 

redogöra för hur analysmetoden beskrivs även i de andra 

propositionerna och i planeringsdirektiven. Den samhällsekonomiska 

analysen framställs som den grundläggande71 analysmetoden när det 

gäller prioriteringen av åtgärder i planeringen. Den beskrivs som 

välutvecklad, väletablerad, systematisk och sägs möjliggöra 

jämförbarhet, det sista betonas särskilt i propositionen från 2008.72 I 

propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 

skriver regeringen:  
 

Den samhällsekonomiska kalkylmodellen är ett 

systematiserat sätt att jämföra olika åtgärder med varandra, 

men även för att jämföra olika alternativ när utbyggnader 

planeras.  

                                                
71 Prop. 1997/98:56 s. 96, Prop. 2001/02:20 s. 122f. 
72 Prop. 1997/98:56 s. 96, Prop. 2001/02:20 s. 123, Prop. 2008/09:35 s. 71. 
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Trafikverken har idag väl utvecklade kalkylmodeller för 

investeringar i vägar och järnvägar. Statens institut för 

kommunikationsanalys, SIKA, reviderar även kontinuerligt 

de kalkylvärden som används. I modellerna vägs kostnader 

mot nyttor och en s.k. nettonuvärdeskvot räknas ut. En kvot 

på mer än 0 visar att nyttorna med investeringen är större än 

de kostnader den medför, medan en negativ kvot visar att 

investeringen är olönsam enligt kalkylmodellen.73 

 

Men analysmetodens begränsningar diskuteras också.74 I propositionen 

från 2002:  
 

Det är dock inte möjligt att ange monetära värden för alla 

nyttor och kostnader. Denna typ av kalkylmodeller redovisar 

ej åtgärdernas fördelningseffekter, t.ex. geografiskt eller med 

avseende på olika grupper i samhället.75  

 

Regeringen skriver också att det idag saknas ”kalkylvärden för värdet 

av uteblivet intrång i boendemiljö eller i natur- och kulturmiljö”76 och 

fortsätter: 
 

Därför anser regeringen att även andra typer av 

beslutsunderlag som belyser hur planerade investeringar kan 

uppfylla uppställda mål också skall kunna användas i 

planeringen. Kravet på att i beslutsunderlaget inkludera en 

samhällsekonomisk bedömning kvarstår dock [min kursiv.].77 

 

Detta citat uttrycker en asymmetri i kraven på olika underlag och 

positionerar tydligt det samhällsekonomiska underlaget som 

grundläggande och andra underlag som kompletterande.  

I propositionen från 2008 och de efterföljande direktiven får, som jag 

nämnt, de samhällsekonomiska underlagen en ökad tyngd som 

prioriteringsgrund. Regeringen gör nu följande bedömning: 
 

Relevanta och jämförbara samhällsekonomiska analyser bör 

spela en viktig roll vid prioriteringen av infrastruktur-

investeringar. För att få ett beslutsunderlag som beaktar alla 

relevanta aspekter bör analys- och bedömningsmetoderna 

utvecklas.78 

 

                                                
73 Prop. 2001/02:20 s. 123. 
74 Prop. 1997/98:56 s. 96f, Prop. 2001/02:20 s. 122f, Prop. 2008/09:35 s. 71. 
75 Prop. 2001/02:20 s. 123. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Prop. 2008/09:35 s. 69. 
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Som grund för bedömningen ligger inriktningsunderlag från Banverket, 

Vägverket och SIKA. Redan drygt åtta månader tidigare, i det första 

uppdraget till trafikverken och de regionala planupprättarna fick 

trafikverken direktiv om att ”förbereda modeller och metoder för de 

samhällsekonomiska bedömningar som krävs i åtgärdsplaneringen.”79 

Denna formulering återkommer i propositionen.80 I direktivet fortsätter 

regeringen: 
 

Förberedelserna ska skapa förutsättningar för genomförandet 

av relevanta och jämförbara analyser. I uppgiften ligger att 

komma överens om vilka beräkningsförutsättningar som ska 

ligga till grund för analyserna, när det gäller t.ex. befolknings- 

och näringslivsutveckling.81 

 

Trafikverken får även i uppdrag att gemensamt utveckla en metod för 

strategiska miljöbedömningar i planeringen, i samråd med 

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. För att lösa uppgiften 

med gemensamma beräkningsförutsättningar och utveckling av 

samhällsekonomiska bedömningar bildade trafikverken en gemensam 

grupp. En forskare inom området transportsystemanalys, specialiserad 

på bland annat CBA, anlitades för att leda arbetet. I trafikverkens 

redovisning av uppdraget formulerar gruppen Samhällsekonomi stora 

objekt sin huvuduppgift i fem punkter: 

 
1. Öka jämförbarheten mellan väg- och järnvägsobjekt  

2. Föreslå metodförbättringar för effekter som inte hanteras 

väl med nuvarande samhällsekonomiska analyser 

3. Ansvara för att prognoser över den framtida 

trafikutvecklingen tas fram och kvalitetsgranskas. I detta 

arbete ligger att ansvara för verktygsutveckling, 

prognosförutsättningar och riggningsarbete 

4. Genomföra samhällsekonomiska kalkyler för samtliga 

stora och komplicerade objekt 

5. Förbereda samhällsekonomiska systemkalkyler och 

samlade effektbedömningar82 

 

                                                
79 Regeringsbeslut 2008-01-17 Uppdrag om inledande av åtgärdsplanering för 

infrastrukturåtgärder perioden 2010-2020 m.m. s. 2. 
80 Prop. 2008/09:35 s. 45, 71, 119. 
81 Regeringsbeslut 2008-01-17 s. 2. 
82 Delrapport ”Lägesrapport. Samhällsekonomi stora objekt” i Banverket, Vägverket, 

Sjöfartsverket & Luftfartsstyrelsen (2008) Redovisning av uppdrag. Inför åtgärdsplaneringen 

2010-2020. s. 3. 
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Som regeringen efterfrågar kommer gruppens arbete att inriktas mot att 

”skapa jämförbarhet” genom att komma överens om gemensamma 

beräkningsförutsättningar, det vill säga en ytterligare standardisering – 

eller som gruppen skriver: ”harmonisering”83 – av underlagen. Denna 

utveckling aktualiseras dels av att väg- och järnvägsobjekt ska ställas 

mot varandra och dels av att regeringen vill att samhällsekonomiska 

analyser ska spela en tydligare roll i prioriteringen. Delrapporten 

Samhällsekonomi stora objekt innehåller motiveringar liknande de som 

framfördes av ASEK och SIKA, bland annat om den 

samhällsekonomiska kalkylen i ”teori och praktik”84: 

 
Frågan uppstår därför i vilken grad som samhällsekonomiska 

kalkyler för olika typer av åtgärder är jämförbara i praktiken. 

Ett specialfall av frågan är i vilken grad som verkliga kalkyler 

för väg- och spårinvesteringar är jämförbara. Frågan har 

aktualiserats inför den kommande åtgärdsplaneringen år 2008 

i och med att regeringen har deklarerat att samhälls-

ekonomisk effektivitet ska få ökad betydelse för 

prioriteringen mellan olika åtgärder – även för prioriteringen 

mellan väg- och spårinvesteringar.85 

 

I anslutning till detta görs en distinktion mellan verklig 

samhällsekonomisk effektivitet och beräknad, eller approximerad, 

samhällsekonomisk effektivitet. Frågan kommer då enligt författarna att 

handla om hur väl den verkliga samhällsekonomiska effektiviteten 

approximeras av den beräknade, samt om detta faller olika ut för väg- 

och järnvägsobjekt. Därefter följer en diskussion av ett antal potentiella 

problem för och invändningar mot jämförbarhet. Författarna gör 

bedömningen att förutom de effekter som inte ingår i kalkylen så är 

”den kalkylerade samhällsnyttan i allmänhet […] en relativt god 

approximation av den verkliga samhällsnyttan”86 under förutsättning att 

”kalkylerna och de underliggande prognoserna är utförda med bästa 

möjliga metodik.”87 I rapporten görs emellertid bedömningen att 

järnvägskalkylerna är förenade med större osäkerhet än kalkylerna för 

vägobjekt. Enligt rapporten har Banverket och Vägverkets 

                                                
83 Delrapport ”Lägesrapport. Samhällsekonomi stora objekt” i Banverket, Vägverket, 

Sjöfartsverket & Luftfartsstyrelsen (2008) Redovisning av uppdrag. Inför åtgärdsplaneringen 

2010-2020. s. 13, 20, 23, 32. 
84 Ibid. s. 12. 
85 Ibid. s. 12f. 
86 Ibid. s. 31. 
87 Ibid.  
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representanter i gruppen olika åsikter i frågan om jämförbarhet, 

Banverket uttrycker en större tveksamhet.88 

Som en allmän metodförbättring redovisas också Samlad 

effektbedömning.89 Inledningsvis skriver man i rapporten: 

 
Vissa effekter ingår inte i kalkylen, oftast för att det inte finns 

tillräckliga metoder för att värdera dem. Det viktigaste 

exemplet är intrång i natur- och kulturmiljöer. […] Därför är 

aldrig kalkylen ’hela sanningen’ – effekter som inte ingår i 

kalkylen måste också övervägas av den som fattar beslut om 

infrastrukturen. De effekter som ingår i kalkylen och de som 

inte ingår i kalkylen kommer att presenteras samlat och 

tillsammans med en måluppfyllelseanalys och en 

fördelningsanalys i en så kallad samlad effektbedömning.90 

 

På det hela taget har delrapporten en tydlig inriktning på metod-

utveckling och beräkningsteknisk hantering i skapandet av 

jämförbarhet. Den ”verkliga” samhällsekonomiska effektiviteten sägs 

visserligen vara ett ”teoretiskt begrepp som bygger på perfekta 

prognoser om framtiden och olika åtgärders effekter, och som innehåller 

korrekta värderingar av alla typer av effekter”91 men detta görs inte till 

föremål för någon ytterligare diskussion. Författarna skriver: 

”Regeringen syftar rimligen på den verkliga effektiviteten snarare än 

den beräknade.”92 Å andra sidan förekommer inte framställningar av det 

samhällsekonomiska underlaget som neutralt och demokratiskt, men 

det sägs representera individernas betalningsviljor vilket likställs med 

”medborgarnas egna, genomsnittliga värderingar.”93 Kalkylens 

begränsningar framstår i allt väsentligt som de effekter som inte ingår, 

som i citatet ovan, i synnerhet nämns intrångseffekter. Men även 

överväganden som rör rättvisa och fördelning nämns, dessa markeras 

som principiellt utanförliggande. Den samlade effektbedömningen 

framförs som ett kompletterande och sammanfattande underlag, en 

helhetsbild av en åtgärds samlade effekter. 

 

                                                
88 Delrapport ”Lägesrapport. Samhällsekonomi stora objekt” i Banverket, Vägverket, 

Sjöfartsverket & Luftfartsstyrelsen (2008) Redovisning av uppdrag. Inför åtgärdsplaneringen 

2010-2020. s. 32f. 
89 Ibid. s. 41. 
90 Ibid. s. 9. 
91 Ibid. s. 13. 
92 Ibid.  
93 Ibid. s. 16. 
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Det samhällsekonomiska underlaget i planeringen 

Jag har hittills kommit in på hur samhällsekonomisk effektivitet ges en 

omfattande innebörd och fungerar som ett slags paraplybegrepp, det 

sista gäller i synnerhet propositionen från 2008. Analysmetoden intar 

rollen av ett grundläggande element vars kapacitet tenderar att bli 

styrande för vilka andra underlag som aktualiseras i regeringens 

propositioner och direktiv. Detta intryck stärks av att andra underlag 

behandlas i avsnitt vars huvudärende rör samhällsekonomiska synsätt 

och samhällsekonomiska underlag i både propositionen från 1998 och 

den från 2008, där de framställs som kompletterande. I detta avsnitt ska 

jag uppehålla mig vid vad som sägs om användningen av 

samhällsekonomiska underlag i planeringen – vilka krav som ställs på 

prioriteringen och dess dokumentation – samt vid det 

samhällsekonomiska underlagets ställning i förhållande till andra 

underlag. 

Regeringen konstaterar alltså i 1998 års proposition att 

samhällsekonomiska kalkyler sedan länge är det grundläggande 

elementet vid prioritering av åtgärder. Prioriteringsfrågan behandlas 

närmare i den följande propositionen från 2002 som markerar 

inledningen av åtgärdsplaneringen för planperioden 2004-2015. I denna 

proposition föreslår regeringen att riksdagen: 
 

[…] godkänner att vägledande för prioritering av åtgärder 

och fördelning av planeringsramen skall vara 

samhällsekonomisk lönsamhet för föreslagna åtgärder, där 

hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna bidrar till 

uppfyllelse av de transportpolitiska målen. För att uppnå de 

transportpolitiska målen skall vid prioritering av åtgärder de 

mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna väljas […].94 

 

Den sista meningen förekommer i både propositionen och direktiven 

från 2002. Denna formulering inbegriper två olika prioriteringskriterier 

– de transportpolitiska målen och den samhällsekonomiska lönsamheten 

– mellan vilka det finns potentiella konflikter. Det väcker frågor om 

deras relativa vikt. Den samhällsekonomiska lönsamheten kan dels 

förstås som det överordnade kriteriet: som en förutsättning för 

måluppfyllelse. Dels kan den förstås som underordnad: om den 

kommer in i ett senare skede där ett antal åtgärder redan valts ut för att 

särskilt uppfylla ett eller flera transportpolitiska mål. Det är svårt att 

säga vad som menas här. I propositionen generellt ges emellertid 

samhällsekonomisk lönsamhet, både som prioriteringskriterium och 

                                                
94 Prop. 2001/02:20 s. 7, se även s. 122. 



En objektiv värdering | 137 

 

som underlag (redovisning av prioriteringen), en stor tyngd i 

förhållande till målen och till andra underlag. Detta gäller även i 

direktiven. Oftast framställs dock ingen konflikt mellan 

samhällsekonomisk effektivitet och transportpolitiska mål.  

Det kan tyckas anmärkningsvärt att samhällsekonomisk lönsamhet 

och samhällsekonomiska underlag tilldelas en så tung position som 

grund för prioritering i en proposition som Infrastruktur för ett långsiktigt 

hållbart transportsystem. Samtidigt var planeringen vid denna tidpunkt 

organiserad i skilda processer för väg och järnväg med separata 

ekonomiska ramar. För planperioden 2004-2015 anslogs 100 miljarder till 

järnvägsinvesteringar och 69 miljarder till nationella väginvesteringar 

för utveckling av transportsystemet. Länsplanerna som tilldelades 28,5 

miljarder var transportslagsövergripande men hanterade i huvudsak 

investeringar i det regionala vägnätet vid denna tid.95 Den långsiktiga 

hållbarheten kan givetvis inte reduceras till en fråga om trafikslag men 

dessa uppdelade ekonomiska ramar innebar ändå att det 

samhällsekonomiska underlaget underordnades en annan första 

prioritering. 

Ovanstående förslag om vad som ska vara vägledande för 

prioritering av åtgärder – samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn 

även till målen – behandlas närmare i ett avsnitt om 

prioriteringskriterier längre fram i propositionen från 2002. Här gör 

regeringen följande bedömning:  
 

En förutsättning för att denna prioritering skall fungera på ett 

tillfredsställande sätt är att beslutsunderlaget redovisar 

samtliga väsentliga effekter som åtgärden har, liksom hur 

åtgärderna är samordnade med övrig trafikplanering och 

fysisk planering.96 

 

Vilket underlag är det som åsyftas här? Med hänsyn till att denna 

bedömning ligger till grund för förslaget om en prioritering där den 

samhällsekonomiska lönsamheten utgör det främsta kriteriet ligger det 

samhällsekonomiska underlaget nära till hands. I det följande avsnittet 

skriver regeringen:  
 

I 1998 års transportpolitiska beslut fastslogs att 

samhällsekonomiska nytto-/kostnadsbedömningar är det 

grundläggande elementet vid åtgärdsval inom 

infrastrukturplaneringen. Man framhöll vidare att effekter 

                                                
95 Detta luckras senare upp. Förändras till den senaste omgången. 
96 Prop. 2001/02:20 s. 122. 
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som inte kan vägas in i samhällsekonomiska kalkyler bör 

åskådliggöras på ett annat sätt.97 

 

Citatet slår mycket tydligt fast vad som är grundläggande respektive 

kompletterande beslutsunderlag, vilket ligger i linje med propositionen 

från 1998. Inte heller i denna proposition diskuteras analysmetodens 

grundläggande modell och antaganden. Det innebär en kunskapssyn 

som utgår ifrån den samhällsekonomiska analysen, där andra underlag 

aktualiseras på basis av denna analysmetods uppfattande kapacitet och 

begränsningar. Jag tolkar detta som ett uttryck för det vidgade samhälls-

ekonomiska synsätt som aviserats som grundläggande i föregående 

proposition. Regeringen skriver att samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar, strategiska miljöbedömningar och ”andra konsekvens-

beskrivningar” kommer att vara mycket viktiga och att samhälls-

ekonomiska bedömningar alltid ska ingå i beslutsunderlaget.98  

I Framtidens resor och transporter från 2008 skriver regeringen att 

samhällsekonomiska bedömningar är ett viktigt beslutsunderlag som 

ska användas i prioriteringen av åtgärder.99 I samma proposition skriver 

regeringen i avsnittet om samhällsekonomiska bedömningar att de är ett 

systematiskt sätt att väga positiva och negativa effekter mot kostnader, 

att de syftar till att ge en allsidig analys av en åtgärds effekter, att de är 

ett väl utvecklat hjälpmedel som ska användas i åtgärdsplaneringen. 

Regeringen fortsätter: 
 

Arbetssättet bidrar till god transparens i beslutsfattandet 

inom transportområdet. Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om att samhällsekonomiska kalkyler inte ger alla 

svar. Alla nyttor och kostnader låter sig inte lätt kvantifieras 

och värderas och de värderingar som används är ibland 

omdiskuterade. I infrastrukturplaneringen fångas t.ex. inte 

alla effekter på miljö, natur och kulturmiljöer samt fördelning 

mellan olika grupper i de samhällsekonomiska kalkylerna. De 

samhällsekonomiska bedömningarna är ett hjälpmedel för 

beslutsfattaren men de övertar inte funktionen att fatta ett 

beslut.100 

 

Vidare menar regeringen att det är viktigt att objekten ”ställs mot 

varandra på ett systematiskt sätt. Det innebär att de underlag som tas 

                                                
97 Prop. 2001/02:20 s. 122. 
98 Ibid. s. 122f. 
99 Prop. 2008/09:35 s. 18. 
100 Prop. 2008/09:35 s. 71, se även 2008/09:93 s. 60, 65. 
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fram ska vara jämförbara och relevanta.”101 Här hänvisar man till 

trafikverkens uppdrag att utveckla metoderna. I anslutning till detta 

introduceras underlaget Samlad effektbedömning som ett sätt att allsidigt 

och sammanfattande beskriva de föreslagna åtgärderna i planeringen. 

Den samlade effektbedömningen ska innehålla prissatta såväl som icke 

prissatta effekter och ”fördelningseffekter” av olika slag. Vikten att 

”jämställdhetseffekter” beskrivs understryks, liksom att strategiska 

miljöbedömningar omfattas.102 

Både propositionen och direktiven från 2008 ger dock intryck av att 

det är den samhällsekonomiska kalkylen som väger tyngst, trots att den 

samlade effektbedömningen görs utifrån olika underlag för objekt, 

inklusive den samhällsekonomiska kalkylen.  

I båda uppdragen om att genomföra åtgärdsplanering, från 2002 

respektive 2008 (december), ställs prioriteringskriterier upp där 

samhällsekonomisk effektivitet betonas särskilt. År 2002 skriver 

regeringen att länsplanerna kommer att analyseras utifrån följande 

kriterier: 
 

 samhällsekonomisk effektivitet 

 uppfyllelse av de transportpolitiska målen 

 hantering av länsöverskridande projekt 

 samband med åtgärder i de nationella planerna103 

 

Regeringens granskning ska sedan ligga till grund för beslutet om 

definitiva ekonomiska ramar till länen, som får uppdraget att lämna in 

planförslag för tre ekonomiska ramnivåer. Motsvarande kriterier år 

2008, för analysen av såväl nationell plan som länsplaner: 
 

 samhällsekonomisk effektivitet 

 den samlade effektbedömningen 

 uppfyllelse av transportpolitiska mål 

 samband med andra relevanta planer inom Sverige 

och andra landers planer104 

 

Även i prioriteringskriterierna ges samhällsekonomisk effektivitet en 

tydlig särställning, trots att det tillsammans med målet om långsiktig 

hållbarhet ingår i det övergripande transportpolitiska målet. Samma 

förhållande gäller den samlade effektbedömningen där det 

                                                
101 Prop. 2008/09:35 s. 71. 
102 Ibid. s. 71f. 
103 Regeringsbeslut 2002-03-14 Uppdrag att upprätta långsiktiga planer för infrastrukturen m.m. 

s. 3. 
104 Regeringsbeslut 2008-12-19 s. 7 (bilaga 1). 
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samhällsekonomiska underlaget är ett av flera underlag som 

sammanfattas. I uppdraget från 2008 skriver regeringen dessutom att 

minst 50 % av den ekonomiska ramen för planeringen ska avsättas för 

angelägna väginvesteringar, med utgångspunkt i vad samhälls-

ekonomiska underlag har visat.105  

Själva direktiven om hur prioriteringen ska göras lyder 2002:  
 

Planerna skall upprättas enligt riksdagens beslut med 

anledning av propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt 

hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20). Det innebär att 

utgångspunkter för den fortsatta planeringen bör vara det 

övergripande transportpolitiska målet samt de långsiktiga 

delmålen och etappmålen som formuleras för 

transportpolitiken. Vägledande för prioritering av åtgärder 

skall vara samhällsekonomisk lönsamhet för föreslagna 

åtgärder, där hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna 

bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. För att 

uppnå de transportpolitiska målen skall vid prioritering av 

åtgärder de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna 

väljas.106 

 

Återigen görs den samhällsekonomiska lönsamheten till det 

grundläggande prioriteringskriteriet. Detta är en skarp formulering om 

hur åtgärder ska prioriteras. Men direktiven anger också att hänsyn, så 

långt det är möjligt, ska tas till en kommande översyn av etappmålen för 

en god miljö och att ”[b]alans mellan åtgärder i förhållande till mäns och 

kvinnors värderingar måste övervägas” liksom åtgärdernas effekter för 

utsatta grupper. Regeringen skriver att en analys som syftar till ”att 

integrera jämställdhet och barnens situation i trafiken” bör genomföras 

inför planeringen och att hänsyn också måste tas till hur nyttan av 

åtgärder fördelas mellan olika delar av landet.107 Man vill också att en 

samlad bedömning av planernas miljöpåverkan görs, och liknande 

bedömningar görs för övriga delmål.108 Direktiven tar med andra ord 

upp ett antal hänsyn som inte har någon självklar koppling till 

samhällsekonomisk effektivitet. I direktivet från 2008 radar regeringen 

upp ett antal punkter om vad utvecklingen transportsystemet – det vill 

                                                
105 Regeringsbeslut 2008-12-19 s. 8 (bilaga 1) Detta krav framförs även i regeringens 

budgetproposition (prop. 2008/09:1) som föregår prop. 2008/09:35 och bestämmer delar av 

dess innehåll, i synnerhet de ekonomiska förutsättningarna för planeringen. 
106 Regeringsbeslut 2002-03-14 s. 5. 
107 Ibid. s. 6. 
108 Ibid. s. 5f. 



En objektiv värdering | 141 

 

säga resultatet av prioriteringen – särskilt ska bidra till.109 Den skarpa 

formuleringen om valet av åtgärder lyder: 
 

Vägledande för prioritering av trafikslagsövergripande 

åtgärder ska vara åtgärdernas bidrag till uppfyllelse av de 

transportpolitiska målen inklusive samhällsekonomisk 

effektivitet och den samlade effektbedömningen för 

föreslagna åtgärder.110 

 

Så långt har dock inga närmare krav på specifika underlag för objekt 

framförts i direktiven, med mer än att den samlade effektbedömningen 

har nämnts. I samma avsnitt skriver regeringen: ”Relevanta och 

jämförbara samhällsekonomiska analyser och miljöbedömningar ska 

spela en viktig roll vid prioriteringen av infrastruktursatsningar.”111 

Fyrstegsprincipen förordas. Det är en planeringsprincip som 

utvecklades på Vägverket med syftet att begränsa initiativ till stora och 

kostsamma vägprojekt innan mindre omfattande lösningar övervägts. 

Tanken är att stora investeringar inte ska genomföras innan objektet har 

passerat de tre första stegen.112 Regeringen fortsätter: 
 

De objekt eller åtgärder som föreslås i den trafikslags-

övergripande åtgärdsplaneringen bör beskrivas allsidigt och 

prioriteringarna ska motiveras. Samlade effektbedömningar 

ska tas fram för föreslagna åtgärder.  

 

Samhällsekonomisk nettonuvärdeskvot och en samhälls-

ekonomisk bedömning med prissatta effekter och ej prissatta 

effekter såsom exploateringseffekter och restidsosäkerhet ska 

tas fram för föreslagna objekt. 

 

Effekterna av åtgärderna i förhållande till transportpolitiska 

mål ska redovisas. 

 

Den samlade effektbedömningen ska vidare innefatta miljö-

bedömningar utgående från den metod som trafikverken 

presenterat i redovisningen av regeringens uppdrag om 

’Inledande av förberedelser för infrastrukturåtgärder 

perioden 2010-2021 m.m. 

 

                                                
109 Regeringsbeslut 2008-12-19 s. 10 (bilaga 1). 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Första steget är beteendeförändringar, andra steget åtgärder som effektiviserar 

utnyttjandet av befintlig infrastruktur och det tredje är begränsade ombyggnadsåtgärder. 

Först i ett fjärde steg ska nybyggnadsåtgärder av större omfattning övervägas. 
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Fördelningseffekter för olika regioner eller grupper 

(exempelvis åldersgrupp, barn, socioekonomisk grupp, 

kvinnor respektive män) ska anges för föreslagna objekt. Det 

är viktigt att den samlade effektbedömningen innehåller 

beskrivning av jämställdhetseffekter av de objekt eller 

åtgärder som föreslås. Kvinnor och män ska ges samma 

möjligheter att påverka transportsystemets utformning och 

deras värderingar ska tillmätas samma vikt.113  

 

Vad kan man säga om dessa krav? De ger inte den samhällsekonomiska 

analysen en tydlig särställning. Det finns emellertid inga tecken på 

avvikelser ifrån det samhällsekonomiska synsätt som aviserats i 

propositionerna. Kraven handlar till stor del om den samlade 

effektbedömningen. Bortsett från det första stycket som är ett 

övergripande direktiv korresponderar de fyra följande med olika poster 

och underlag i den samlade effektbedömningen: prissatta effekter, ej 

prissatta effekter (här aktualiseras de delar av miljöbedömningen som 

inte har värderats monetärt), måluppfyllelsebedömning och 

fördelningseffekter. För fördelningseffekter finns inte några 

standardiserade underlag. Den anvisning som ges i den drygt 

trettiosidiga handledningen till samlad effektbedömning för posten 

fördelningseffekter är: 
 

Här anges om och i så fall på vilket sätt åtgärden tydligt 

gynnar eller missgynnar någon region, grupp (åldersgrupp, 

socioekonomisk grupp, kön, funktionshindrade, Banverkets 

eller Vägverkets kundgrupper), näringsgren eller 

trafikkategori (t.ex. person, gods, cykel eller gång) eller om 

åtgärden tros påverka framtida generationer mer än 

marginellt. Ungefär hur många människor handlar det om? 

Kan de kompenseras? Vid osäkerhet rekommenderas samråd 

med beställaren.114 

 

Detta är den samlade effektbedömningens hantering av fördelnings-

effekterna, enligt handledningen, bortsett från att fördelningseffekter 

överlappar med vissa delmål som behandlas i måluppfyllelse-

bedömningen. Det gäller framför allt delmålet om ett jämställt 

transportsystem, men också delmålen om god miljö och regional 

utveckling. 

För att återgå till uppdraget och direktiven från 2002, vilka krav 

ställdes på underlag? I anvisningarna för respektive plan – den 

                                                
113 Regeringsbeslut 2008-12-19 s. 10 (bilaga 1). 
114 Banverket & Vägverket (2009) Samlad effektbedömning – handledning 090831. s. 21. 
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nationella väghållningsplanen, den nationella banhållningsplanen och 

länsplanerna behandlas i olika delavsnitt – ges direktiv för 

dokumentation och motivering av planförslagen. Om redovisningen av 

planförslagen skriver regeringen att investeringar ska motiveras utifrån 

en samhällsekonomisk kalkyl, en kvalitativ bedömning av andra 

effekter och av måluppfyllelse samt att osäkerheter i underlaget ska 

påtalas.115 Vidare ges direktiv om att underlaget till planen ska vara ”väl 

dokumenterat, finnas samlat och hållas tillgängligt för alla.”116 

Regeringen skriver att det ska framgå av underlaget ”på vilka grunder 

som kostnadsberäkningar och nyttoberäkningar har gjorts”117. Snarlika 

formuleringar finns i direktiven från 2008.118 Prognoser över 

trafikutvecklingen är en sådan grund. För varje objekt redovisas 

förutsättningar och osäkerheter för kalkylen i ett underlag som heter 

kalkyl-pm. Det handlar emellertid inte om analysmetodens 

grundläggande antaganden utan om beräkningsförutsättningar i termer 

av prisnivå (vilket år) och förutsättningar som rör det enskilda projektet 

(planeringsskede, vad som gjorts tidigare, alternativa sträckningar). Här 

anges också de största osäkerheterna som kan påverka kalkylens 

kostnadsbedömning. Bland dem förekommer både mer specifika 

osäkerheter för objektet och vad som kallas generella osäkerheter. Bland 

de senare finns poster som ”ny teknik”, ”omvärld/opinion” och 

”politik”, ibland angivna i procent av den totala osäkerheten.119 Kort 

sagt handlar dessa förutsättningar om sådant som kan påverka 

överensstämmelsen mellan objektets samhällsekonomiska lönsamhet i 

en före- och en efterkalkyl. 

 

* 
 

Sammanfattningsvis har jag i min analys av propositioner och direktiv 

gjort flera iakttagelser. Inledningsvis visade jag hur 1998 års inriktning 

för transportpolitiken betonade politikområdets bidrag till övergripande 

samhälls- och välfärdsmål och hur begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet blev centralt i och med detta, inte minst i förändringen av det 

övergripande målet för transportpolitiken. Detta beskrivs i 

propositionerna som ett brett och övergripande välfärdsmål. Vad 

                                                
115 Regeringsbeslut 2002-03-14 s. 13. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Regeringsbeslut 2008-12-19 s. 11 (bilaga 1). 
119 Vägverket (2008) Struktur och innehåll i mall för kalkyl-pm. Version 2008-03-18. 
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transportpolitiken ska bidra med beskrivs på varierande sätt men 

målkonflikter behandlas inte närmare. Jag beskrev dessa mål som 

konsensusmål och den samhällsekonomiska analysen som en teknologi 

för avvägningar som aktualiseras av dessa mål. I propositionerna 

beskrivs analysmetoden som grundläggande, etablerad, systematisk och 

som ett medel för jämförelse. På det hela taget framställs den som en 

neutral, saklig och systematisk metod med i huvudsak tekniska 

begränsningar. Det samhällsekonomiska synsätt som enligt 1998 års 

proposition ska vägleda alla beslut i transportpolitiken konkretiseras 

med utgångspunkt i metoden och dess tekniska begränsningar men 

utan att analysmetodens grunder synliggörs. Avslutningsvis har jag 

också visat hur den samhällsekonomiska analysen blir normativ i dessa 

dokument när den beskrivs som grundläggande och blir styrande för 

vilka andra underlag som aktualiseras. Dessa underlag kompletterar det 

samhällsekonomiska underlaget men tenderar inte att utmana det 

samhällsekonomiska synsättet. Detta förhållande präglar även 

direktiven där det samhällsekonomiska underlaget ges en särställning. 

 

Motioner, betänkanden och granskningar 
Varken propositioner eller direktiv är dokument där läsaren kan 

förvänta sig en kritisk diskussion eller problematisering av 

samhällsekonomiska analyser. I detta avsnitt analyserar jag motioner 

som på något sätt problematiserar samhällsekonomiska underlag och de 

betänkanden som trafikutskottet har gjort av propositionerna i 

föregående avsnitt. Jag analyserar även tre granskningar med relevans 

för mitt ärende i detta kapitel: en granskning utförd av riksdagens 

revisorer år 2000 och två utförda av Riksrevisionen120 2004 och 2009. 

Riksdagens revisorers granskning har titeln ”Nya vägar till vägar och 

järnvägar” och i den ingår en granskning av kvaliteten på det 

samhällsekonomiska underlaget för fyra stora infrastrukturprojekt. De 

två granskningarna som gjordes av riksrevisionen 2004 och 2009 är 

uppföljningar av i vilken utsträckning som regeringens direktiv har 

följts i den regionala planeringen. Mitt syfte med analysen av detta 

material är att undersöka hur det samhällsekonomiska underlaget 

behandlas som representation av den samhällsekonomiska effektivitet 

som åsyftas i mål och direktiv. En central del i detta är med andra ord 

                                                
120 Riksrevisionen började sin verksamhet den 1 juli 2003 och tog då över det statliga 

revisionsansvaret från föregångarna Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. 

(Riksrevisionens hemsida, www.riksrevisionen.se 2010-12-16). 



En objektiv värdering | 145 

 

att undersöka om den samhällsekonomiska analysmetoden 

problematiseras eller kritiskt ifrågasätts och hur det i så fall görs. En 

annan fråga som kan ställas till riksrevisionens två granskningar av den 

regionala planeringen är vilket utrymme som ges beslutsunderlaget i 

uppföljningen av de fattade prioriteringsbesluten. Regeringen skrev i 

propositionen från 2008 att de samhällsekonomiska bedömningarna är 

ett hjälpmedel för beslutsfattaren men att de inte övertar funktionen att 

fatta beslut, men vilken betydelse har underlagen i granskningen och 

utvärderingen av de fattade besluten? 

Jag inleder med att analysera motionerna121 och trafikutskottets 

betänkanden. Därefter analyserar jag revisionerna i kronologisk 

ordning.  

 

Motionerna och trafikutskottets betänkanden 

De motioner där den samhällsekonomiska analysen utgör huvudärendet 

är lätträknade: de är två.122 En motion efterfrågar ”interregionala 

samhällskostnadskalkyler” och kan närmast betraktas som en begäran 

om metodutveckling som tar större hänsyn till objektens geografiska 

läge. I den andra motionen, rubricerad ”Samhällsnytta”, skriver 

motionären123 att ”samhällsnytto-beräkningar […] är långt ifrån 

tillförlitliga.”124 Hon skriver att olika parametrar används för olika 

objekt och menar vidare att ”det idag råder en mycket stor osäkerhet 

kring tillförlitligheten i de samhällsekonomiska beräkningar som 

görs.”125 Motionen avslutas: 
 

Mer kunskap behöver inhämtas och metoderna behöver 

vidareutvecklas före alltför mycket tillit sätts till dessa 

                                                
121 1997/98:T544, 1997/98:T534, 1997/98:T334, 1997/98:T331, 1997/98:T320, 1997/98:T217, 

1997/98:T216, 1997/98:T214, 1997/98:T45, 1997/98:T40, 1997/98:T38, 1997/98:T336, 

1997/98:T204, 1997/98:T202, 1997/98:T30, 1997/98:T308, 1997/98:T226, 1997/98:T921, 

2001/02:T360, 2001/02:T239, 2001/02:T46, 2001/02:T18, 2001/02:T15, 2001/02:T421, 

2001/02:T450, 2001/02:T32, 2005/06:T608, 2005/06:T578, 2005/06:T433, 2005/06:T334, 

2005/06:T329, 2005/06:T604, 2005/06:T296, 2005/06:T460, 2005/06:T24, 2005/06:T559, 

2005/06:T212, 2005/06:T31, 2005/06:T562, 2008/09:T15, 2008/09:T528, 2008/09:T495, 

2008/09:T402, 2008/09:T9, 2008/09:T429, 2008/09:T10, 2008/09:T7. 
122 1997/98:T921, 2008/09:T429. 
123 Dagen innan har samma motionär undertecknat en annan motion enligt vilken 

”samhällsnyttoberäkningar […] inte är en exakt vetenskap, med det anger ändå en 

ungefärlig nivå på värdet för skattebetalarna.” (2008/09:T490 s. 2)  
124 2008/09:T429 s. 1. 
125 Ibid. 
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beräkningar. Än så länge måste därför större investeringar 

också prövas mot politiska mål och värderingar.126 

 

I en knapp tredjedel, femton stycken, av de analyserade motionerna 

förekommer yrkanden som handlar om den samhällsekonomiska 

analysen.127 I merparten av motionerna framförs emellertid kritik mot 

underlaget som en del av ett annat argument, ofta rör det ett specifikt 

objekt där motionären framför kritik mot att underlaget inte stämmer 

med objektets verkliga samhällsekonomiska lönsamhet. Sådan kritik kan 

yttra sig i en bisats om skakiga ekonomiska kalkyler eller tveksamma 

lönsamhetskalkyler. Kritiken kommer från både höger och vänster. Den 

klart övervägande delen av motionerna går inte in på innehållet i 

underlaget eller analysmetoden. För majoriteten av de motioner som gör 

det gäller att kritiken riktas mot tekniska begränsningar. Ibland följs 

sådana problematiseringar av krav på eller förslag om metod-

utveckling128 men det förekommer även att motionärer menar att 

underlaget bör ha en mer begränsad roll129 vilket skulle kunna tolkas 

som en outtalad konceptuell problematisering (det vill säga att man inte 

tror att metodutveckling kommer lösa problemet eller att man anser att 

den grundläggande modellen inte ”täcker in allt”). Men i många 

motioner där underlag eller metod kritiseras i förbigående sägs varken 

eller. I några motioner finns en mer ingående kritik130 varav en motion 

utmärker sig.131  Jag ska behandla dem mer utförligt i det följande. 

I en motion, som behandlar regeringens proposition Framtidens resor 

och transporter, skriver Lars Ohly med flera: 
 

Men vilka värderingar står bakom de faktorer som 

bestämmer om något är lönsamt? Många av dessa 

ekonomiska värden sätts mer eller mindre schablonmässigt 

och ofta utifrån mäns värderingar och behov. Intjänad tid till 

ex. anses vara värt mycket. Mest värdefull är tid som 

tillbringas på tjänsteresor. Att spara en timme i tjänsteärende 

med bil är värt 238 kr medan en sparad timme med 

kollektivtrafiken – på väg mellan ”dagis” och hemmet – är 

värd 42 kr.  

                                                
126 2008/09:T429 s. 1. 
127 1997/98:T217, 1997/98:T202, 1997/98:T30, 1997/98:T921, 2001/02:T239, 2005/06:T578, 

2005/06:T329, 2005/06:T604, 2005/06:T296, 2005/06:T562, 2008/09:T15, 2008/09:T528, 

2008/09:T402, 2008/09:T429, 2008/09:T10. 
128 1997/98:T214, 1997/98:T921, 2005/06:T296, 2005/06:T329, 2005/06:T562, 2008/09:T402. 

Delvis: 1997/98:T216, 2008/09:T10, 2008/09:T15, 2008/09:T429. 
129 1997/1998:TT217, 2005/06:T578, 2005/06:T334, 2008/09:T528. 
130 2008/09:T9, 2008/09:T10, 2008/09:T15, 2008/09:T402, 2008/09:T429. 
131 2008/09:T15. 
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Tiden värderas också olika beroende på vilket färdmedel 

som används i tjänsten. [---] Frågan man ställer sig är varför 

det är värt mer att spara en timme med bil- och flyg än med 

buss och tåg? [---] De trafikslag och de ärenden som främst 

utförs av kvinnor anses ha lägre samhällsekonomiskt värde 

än de ärenden och trafikslag där män dominerar. Kvinnors 

värderingar måste få större tyngd i transportsektorn. [---] Vi 

anser att trafikverken ska utveckla de samhällsekonomiska 

kalkylerna så att mäns och kvinnors värderingar tillmäts 

samma vikt.132 

 

En närmast identisk formulering förekommer i motion 2008/09:T402 och 

liknande kritik framförs i flera andra motioner.133  Motionärerna ställer i 

citatet vad som måste betraktas som retoriska frågor om de 

samhällsekonomiska värderingarna. Trots att frågorna har att göra med 

analysmetodens innehåll skrapar motionärerna bara på ytan. Den kritik 

som de framför anknyter inte alls till de antaganden som ligger till 

grund för hur värderingar görs, inte heller anknyter den till 

analysmetodens specifika tekniska struktur. Avslutningsvis föreslår 

motionärerna metodutveckling. Detta gäller även andra motioner som 

kritiserar metoden ur jämställdhetssynpunkt.  

I andra motioner begränsas den samhällsekonomiska analysens 

utrymme utan förslag om bättre metoder. I motion 2008/09:T528 finns 

följande förslag till riksdagsbeslut: 
 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad 

som anförs i motionen om vikten av att man vid prioritering 

mellan olika infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl 

regionalpolitiska som sociala skäl vid sidan av de 

samhällsekonomiska kalkylmodeller som nu används.134  

 

Längre fram i motionen motiveras detta yrkande med utgångspunkt i 

att ”alla samhällsnyttor inte går att mäta”135.  Analysmetoden ges dock 

inte någon närmare behandling och utgör inte heller huvudärendet för 

motionen.  

Den skarpaste och mest ingående kritiken kommer från Karin 

Svensson Smith (m.fl.), miljöpartist och ledamot i trafikutskottet. I en 

motion, föranledd av regeringens stora infrastrukturproposition hösten 

2008, skriver hon och hennes medmotionärer: 
 

                                                
132 2008/09:T9 s. 15f. 
133 2005/06:T296 s. 8f, 2005/06:T329, 2008/09:T10 s. 14. 
134 2008/09:T528 s. 1. 
135 Ibid. s. 3. 
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Så länge regeringen fortsätter att använda sig av vilseledande 

samhällsekonomiska kalkyler som bygger på orealistiskt låga 

oljepriser och för låga uppskattningar av klimatkostnader får 

klimatet och fyrstegsprincipen fortsättningsvis stryka på 

foten.136 

 

Motionärerna efterlyser ”backcasting-modeller som utgår från att de 

klimatpolitiska målen ska nås och att resultaten tas på allvar så att ett 

skäligt pris sätts på de fossila bränslena.”137  Tre yrkanden rör den 

samhällsekonomiska analysen. De yrkar på att icke prissatta effekter bör 

få större politiskt genomslag vid beslut, att framtidens bränslepris bör 

bygga på realistiska antaganden samt att ASEK-värdet för koldioxid bör 

uppdateras.138 Motionen är starkt kritisk mot regeringens ställnings-

tagande om att en större andel av planeringsramen ska gå till 

väginvesteringar med utgångspunkt i samhällsekonomisk effektivitet. 

Kritiken mot analysmetoden riktar framför allt in sig på dess kapacitet 

att hantera transportsystemets klimateffekter. Motionärerna skriver: 
 

Påståendet att vägar är mer samhällsekonomiskt nyttiga än 

järnvägar bygger bland annat på antaganden om låga 

oljepriser och underskattade framtida koldioxidskatter. [---] 

Om regeringen fortsätter att använda sig av gammalmodiga 

analysredskap som inte tar tillräcklig hänsyn till exempel till 

intrång i naturmiljöer och klimatpåverkan kommer väg-

investeringar sannolikt att gynnas även framöver.139 

 

Denna motion öppnar den samhällsekonomiska analysens svarta låda 

på glänt. Men det främsta föremålet för kritiken är prognoserna och 

antaganden om oljans prisutveckling och klimatförändringens framtida 

kostnader, inte heller här adresseras den konceptuella grunden. Många 

kritiska synpunkter riktas mot underlaget men ingen handlar om att 

närma sig samhället som en marknad, medborgaren som en konsument 

eller hennes värderingar som betalningsvilja. 

I ytterligare en motion följande vår, författad av Svensson Smith och 

några riksdagsledamöter från samarbetspartierna, framförs kritik som 

rör analysmetodens innehåll. Motionen innehåller liknande synpunkter 

som ovan men här tas kritiken också ett steg längre. I avsnittet 

”Samhällsekonomiska analyser” skriver motionärerna: 

 

                                                
136 2008/09:T10 s. 1. 
137 Ibid. 
138 Ibid. s. 7. 
139 Ibid. s. 24. 
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Vi menar att det är viktigt att göra samhällsekonomiska 

kalkyler – men att de som görs i dag har många brister och att 

de därför måste utvecklas. [---] Vi anser att regeringens 

strategi att successivt stärka de samhällsekonomiska 

analysernas roll i trafikplaneringen riskerar att dölja viktiga 

politiska avvägningar i siffror och beräkningar, i stället för att 

tydliggöra dessa öppet för en bättre demokratisk process och 

ökad insyn. I dagsläget behärskas de samhällsekonomiska 

modellerna främst av ett antal experter på olika myndigheter 

och konsultföretag. En viktig skillnad, som SIKA lyfter fram i 

sitt underlag [Förslag till ny transportpolitisk målstruktur140 ] 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och 

långsiktig hållbarhet ligger i den inbyggda synen på resursers 

utbytbarhet. Kan samhället t.ex. acceptera en ökad 

tillgänglighet genom bilåkande om det sker till priset av fler 

dödade på grund av trafikolyckor eller en irreversibel 

påverkan på ekosystemet? Denna fullständiga utbytbarhet är 

en förutsättning i den samhällsekonomiska kalkylen men inte 

i en helhetsbedömning av långsiktig hållbarhet. I samband 

med tidigare beslut om de transportpolitiska målen 1998 

konstaterades att den relevanta frågan många gånger istället 

är med vilka styrmedel ett visst mål kan uppnås till lägsta 

samhällsekonomiska kostnad. [---] Med ett sådant 

resonemang bibehålls fokus på resultatet, dvs. att nå de 

transportpolitiska målen, och de samhällsekonomiska 

analyserna blir ett redskap för att hitta åtgärder som gör att 

målen nås. Det är en stor skillnad i målstyrning i jämförelse 

med regeringens strategi att låta de samhällsekonomiska 

analyserna bli en avvägningsmetod där de transportpolitiska 

målen ska beaktas, och därmed inte ha samma målstyrande 

effekt.141  

 

Här kritiseras det samhällsekonomiska underlagets roll. Detta är en 

ingående kritik som berör den samhällsekonomiska analysens mer 

grundläggande antaganden och inte minst dess struktur. 

Analysmetoden problematiseras med utgångspunkt i kommen-

sureringen, alla värden är inte utbytbara säger motionärerna. Analysen 

beskrivs som politisk och man varnar för en maktförskjutning mot 

experter som får negativa effekter i demokratiskt avseende. Vilka 

politiska avvägningar som åsyftas framgår dock inte. Mot bakgrund 

motionens övriga delar och av föregående motion är det möjligtvis 

prognoser och antaganden om bränsleprisutveckling som avses. 

Motionärerna skriver också att ett problem med de redskap som finns 

                                                
140 SIKA Rapport 2008:2 Förslag till ny transportpolitisk målstruktur. Del 1 Analys av 

förutsättningar. 
141 2008/09:T15 s. 12f. 
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för att arbeta mot ett uppfyllande av transportpolitiska mål är att 

konflikter mellan mål slätas över. De vill begränsa analysmetodens 

utrymme till förmån för ökad politisk styrning. Ingen av de andra 

motionerna uppvisar en motsvarande problematisering av den 

samhällsekonomiska analysen. Motionen, som föranleddes av 

regeringens proposition om ny målstruktur våren 2009, var den enda 

som behandlades i trafikutskottets betänkande 2008/09:TU14. Jag ska 

återkomma till det betänkandet nedan. 

Avslutningsvis ska jag kort uppehålla mig vid förslagen om 

metodutveckling i motioner som kritiserar den samhällsekonomiska 

analysen. Som Schneider och Woolgar skriver tenderar denna typ av 

problematisering och förslag att bekräfta begränsningarna hos 

analysmetoden som tekniska samtidigt som de befäster den konceptuella 

grunden. I en mening kan det tyckas paradoxalt att föreslå en utveckling 

av en metod som man är kritisk emot. För det första vill jag dock 

poängtera att många motionärer uttryckligen argumenterar för ett 

användande av samhällsekonomiska analyser, deras kritik rör 

underlagets kvalitet. För det andra, bör kraven på metodutvecklingen 

även förstås i förhållande till det breda innehåll som begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet tenderar att få i den formulerade 

transportpolitiken. Det vill säga att kraven på metodutveckling i många 

fall tenderar att utgå från en föreställning om att analysmetodens 

konceptuella grund överensstämmer med ett brett välfärdsbegrepp. I 

det perspektivet framstår begränsningar som tekniska, inte bara för att 

begreppet är brett utan också för att det är vagt och kan tolkas på olika 

sätt.142  

 

Trafikutskottets betänkanden 

Alla betänkanden behandlar inte samhällsekonomiska analyser i samma 

utsträckning, vilket följer av propositionernas variation i detta avseende. 

Det första betänkandet berör inte samhällsekonomiska analyser som ett 

prioriteringsverktyg i någon närmare omfattning. Däremot diskuteras 

de i samband med principen om trafikens kostnadsansvar. 

Trafikutskottet konstaterar i detta betänkande också att betydande 

utvecklingsinsatser krävs vad gäller uppföljning och utvärdering inom 

transportsektorn. Inte minst, menar utskottet, på grund av att 

beslutsfattandet är decentraliserat och baserat på långsiktig mål- och 

                                                
142 Se Kall, Ann-Sofie (2011) Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om 

omställningen av energisystemet 1980-2010. Diss. Institutionen för Tema, Linköpings 

universitet, Linköping, för en analys av elasticiteten hos begrepp i den svenska 

energipolitiken. 
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resultatstyrning.143 Utvecklingsarbetet måste enligt betänkandet 

intensifieras och redovisningen av måluppfyllelse förbättras. 

I trafikutskottets betänkande av propositionen från 2002 behandlas 

samhällsekonomiska analyser i ett specifikt avsnitt om prioriterings-

kriterier för den kommande åtgärdsplaneringen.144  Utskottet ”tillstyrker 

regeringens förslag att vägledande för prioriteringar av åtgärder för att 

utveckla transportsystemet skall vara samhällsekonomisk lönsamhet där 

hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna bidrar till att uppfylla de 

transportpolitiska målen”145 och ”avstyrker samtliga motionsförslag 

med hänvisning till föreslagna riktlinjer för prioritering och förutsatt 

utvecklingsarbete.”146  Förutom regeringens förslag tar utskottet också 

ställning till åtta motioner. På det hela taget ställer sig utskottet bakom 

regeringens förslag. Man understryker vikten av att beslutsunderlaget 

”redovisar samtliga effekter som åtgärden medför […].”147  Liksom i 

propositionen framträder ingen konflikt mellan olika hänsyn eller mål i 

utskottets beskrivning. Utskottet skriver exempelvis: ”Enligt utskottets 

mening står denna utgångspunkt [att transportsystemet är 

samhällsekonomiskt effektivt] inte i konflikt med målet om ett hållbart 

transportsystem.”148 

En av de motioner som behandlas föreslår att kostnader för 

arkeologiska utgrävningar som aktualiseras av vägbyggnationer inte ska 

belasta nettonuvärdeskvoten och således inte det specifika vägobjektet. 

Här gör utskottet följande ställningstagande: 
 

Samhällsekonomisk kalkylmetodik 

När det gäller motion 2000/01:T398 (s) om vilka komponenter 

som skall ingå i den samhällsekonomiska kalkylmodellen vill 

utskottet hänvisa till att Statens institut för 

kommunikationsanalys, SIKA, har till uppgift bl.a. att 

kontinuerligt se över modellen och revidera de kalkylvärden 

som används. Som regeringen redovisar saknas det i dag 

kalkylvärden för bl.a. värdet av uteblivet intrång i 

boendemiljö eller i natur- och kulturmiljö varför också andra 

typer av beslutsunderlag som belyser hur planerade 

investeringar kan uppfylla uppställda mål bör kunna 

användas i planeringen. Kravet på att i beslutsunderlaget 

inkludera en samhällsekonomisk bedömning kvarstår dock. 

                                                
143 1997/98:TU10 s. 46ff. 
144 2001/02:TU2 s. 113ff. 
145 Ibid. s. 113. 
146 Ibid. 
147 Ibid. s. 115. 
148 Ibid. s. 116. 
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Utskottet anser inte att riksdagen bör ta ställning till vilka 

enskilda komponenter som bör ingå i den samhälls-

ekonomiska kalkylen eller hur dessa bör värderas. Det bör 

ankomma på berörda myndigheter och forskningsorgan att 

utveckla den samhällsekonomiska kalkylmetodiken.149 

 

I detta ställningstagande gör utskottet en gränsdragning mellan å ena 

sidan riksdagen och å andra sidan myndigheter och expertis, där 

analysmetodens innehåll och metodutveckling ankommer på de senare. 

Detta kan relateras till föregående kapitel och formuleringen av problem 

som metodproblem. Denna framställning av problem lokaliserar frågor 

hos expertisen och i citatet illustreras detta från transportpolitikens 

horisont.  

I betänkandet av Moderna transporter tar trafikutskottet också 

ställning till samhällsekonomiska kalkyler i ett kortare avsnitt där tre 

motioner behandlas. Två av motionerna kritiserar analysmetoden ur 

jämställdhetssynpunkt i linje med den kritik som jag redogjort för i 

föregående avsnitt. Den tredje föreslår en utredning och förändring av 

olycksvärderingen. Jag återger utskottets ställningstagande i sin helhet: 
 

I tre motioner efterfrågas nya samhällsekonomiska 

kalkylmodeller som speglar både mäns och kvinnors 

värderingar. Som utskottet angett i avsnittet om de 

transportpolitiska principerna skall de samhällsekonomiska 

kostnadsberäkningarna utgöra en del av beslutsunderlaget 

vid prioriteringar mellan olika transportpolitiska åtgärder. 

Det är därför angeläget att de samhällsekonomiska 

kalkylmodellerna utvecklas för att på ett bättre sätt återspegla 

de samhällsekonomiska kostnaderna. Enligt utskottets 

mening ankommer det dock inte på riksdagen att ge närmare 

anvisningar om hur detta utvecklingsarbete skall bedrivas 

eller hur det i modellerna använda kalkylvärdena skall 

fastställas. Motionerna avstyrks följaktligen.150 

 

Även i detta citat markerar utskottet en gräns för transportpolitikens 

inblandning i metodutvecklingen.   

Det fjärde betänkandet, som behandlar 2008 års proposition 

Framtidens resor och transporter, avslår samtliga motionsyrkanden som 

rör utformningen av de samhällsekonomiska kalkylerna med 

motiveringen att utskottet anser att ”goda förutsättningar [har] skapats 

för genomförandet av relevanta och jämförbara analyser.”151 

                                                
149 2001/02:TU2 s. 116. 
150 2005/06:TU5 s. 48. 
151 2008/09:TU2 s. 39. 
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Inledningsvis beskrivs ”samhällsekonomiska bedömningar” som ett 

heltäckande, systematiskt och viktigt beslutsunderlag. Till skillnad från 

kalkylen sägs samhällsekonomiska bedömningar – här syftar man 

troligtvis på både den kvalitativa och den kvantitativa delen 

tillsammans – även ta hänsyn ”till effekter som inte kan kvantifieras 

eller värderas i monetära termer, t.ex. intrång i natur- och kultur-

miljöer.”152 

Trafikutskottet hänvisar till det metodutvecklingsarbete som 

bedrivits av trafikverken (och som initierades av regeringen i det första 

uppdraget om förberedelse av åtgärdsplanering) och till den samlade 

effektbedömningen. Utskottet skriver: 

 
Utskottet noterar härvid med tillfredsställelse att trafikverken 

anger i ovannämnda delrapport [redovisningen av 

uppdraget, Samhällsekonomi stora objekt] att såväl 

exploateringseffekter som påverkan på naturområden explicit 

ska inkluderas i förteckningen över icke prissatta effekter som 

är del av den samlade effektbedömningen. [---] Av 

trafikverkens rapport framgår att arbete även pågår med att 

utveckla en modell för att belysa satsningarnas 

fördelningseffekter mellan kön. Utskottet välkomnar detta 

initiativ.153 

 

I det sista betänkandet, som behandlar propositionen om ny transport-

politisk målstruktur och en enda motion, avhandlas samhälls-

ekonomiska analyser i ett avsnitt om målens tillämpning.154  Motionen är 

den som skrevs av Karin Svensson Smith m.fl. och som utmärkte sig i 

sin kritik av den samhällsekonomiska analysmetoden. I avsnittet 

redogör utskottet för SIKAs definitioner av ett antal begrepp som hör till 

analysmetoden. Bland annat samhällsekonomisk effektivitet. Här nämns 

att individens betalningsvilja ligger till grund för värderingen. I sitt 

ställningstagande hänvisar trafikutskottet även i detta betänkande till 

trafikverkens gemensamma metodutvecklingsarbete och till den 

samlade effektbedömningen. Utöver detta refererar utskottet också till 

en rapport om tillämpningen av samhällsekonomiska analyser i 

transportpolitiken.155  Motionen avstyrks i betänkandet. 

                                                
152 2008/09:TU2 s. 39. 
153 Ibid. s. 42. 
154 2008/09:TU14 s. 24ff. 
155 Nilsson, Jan-Eric et al. (2009) ”Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund”, 

Bilaga 2 i SOU 2009:31 Effektiva transporter och samhällsbyggande. En ny struktur för sjö, luft, 

väg och järnväg. Bilagor. (Trafikverksutredningen). Denna utredning uppdrog åt VTI att 

analysera den samhällsekonomiska analysens tillämpning i transportpolitiken. 
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Riksdagens revisorers granskning av beslutsunderlaget 

Riksdagens revisorer lade i slutet av år 2000 fram sin 

granskningsrapport Nya vägar till vägar och järnvägar156 tillsammans med 

ett förslag till riksdagen.157 Granskningen rörde väg- och järnvägsobjekt 

som helt eller delvis finansierades på annat sätt än med anslag från 

statsbudgeten och innehöll som en central del en granskning av 

kvaliteten på det samhällsekonomiska underlaget för fyra större objekt: 

Arlandabanan, Botniabanan, Citytunneln och Södra länken. Dessa 

fallstudier gjordes av fyra forskare i nationalekonomi på revisorernas 

uppdrag.158 Varje forskare granskade underlaget för ett objekt. 

Riksdagens revisorer skriver i sin sammanfattning av rapporten: 
 

Av de fallstudier som har gjorts inom ramen för revisorernas 

granskning framgår att det finns betydande brister i det 

samhällsekonomiska underlaget för besluten om de studerade 

väg- och järnvägsinvesteringarna, som beräknas kosta 

sammanlagt ca 30 miljarder kronor. Revisorerna anser att 

underlaget är av så bristfällig karaktär att det innebär risk för 

att beslut fattas som kan medföra samhällsekonomiska 

förluster på flera miljarder kronor.  

Revisorerna anser att samhällsekonomiska kalkyler utgör 

en viktig del av det samlade beslutsunderlaget för alla väg- 

och järnvägsinvesteringar. Det faktum att en investerings 

samtliga effekter inte kan beaktas i en kalkyl påverkar enligt 

revisorernas uppfattning inte kravet på att kalkylerna måste 

vara av hög kvalitet. Att kraven på ett fullgott underlag 

uppfylls är särskilt viktigt när det gäller 

alternativfinansierade projekt av den storlek som ingår i 

revisorernas granskning.159 

 

Här framgår att granskningen resulterade i en kritik mot det 

samhällsekonomiska underlaget i de fyra analyserade fallen. Det 

förekommer inget ifrågasättande av analysmetoden som sådan, tvärtom 

sägs samhällsekonomiska underlag – samhällsekonomiska kalkyler – 

vara en viktig del av det samlade beslutsunderlaget för alla väg- och 

järnvägsinvesteringar. Dess bristande kvalitet framställs som ett stort 

problem kopplade till reella förluster. Revisorerna föreslår att det 

                                                
156 Riksdagens revisorer (2001) Rapport 2001:5 Nya vägar till vägar och järnvägar? 
157 Riksdagens revisorer (2001) Förslag till riksdagen 2000/01:RR11, Riksdagens revisorers 

förslag angående Nya vägar till vägar och järnvägar? 
158 ”Forskarnas bedömning skulle bl.a. göras utifrån en analys av vilka alternativ som 

utretts, vilka effekter som räknats med, vilka antaganden man utgått ifrån, vilka 

undersökningar olika antaganden baseras på och hur beräkningarna påverkas av olika 

antaganden.” (2000/01:RR11 s. 16). 
159 2000/01:RR11 s. 2.  
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samhällsekonomiska underlaget utvecklas. Deras förslag lyfter fram den 

kvalitativa delen av den samhällsekonomiska analysen och understryker 

betydelsen av en samlad och informativ bedömning. Man föreslår en 

utveckling av det samhällsekonomiska underlagets utformning i denna 

riktning, men problematiserar inte det samhällsekonomiska synsättet. 

Utöver förslaget om utveckling av det samhällsekonomiska underlagets 

innehåll och utformning förslår revisorerna också att planerings-

processen ses över, och att översynen av det samhällsekonomiska 

underlaget görs i anslutning till detta.160 Revisorerna skriver: 
 

I översynen [av det samhällsekonomiska beslutsunderlaget] 

bör hänsyn tas till beslutsfattarnas/användarnas synpunkter 

på beslutsunderlagets innehåll och utformning, i syfte att öka 

förståelsen för och användningen av det samhällsekonomiska 

beslutsunderlaget. Hänsyn bör också tas till medborgarnas 

intressen och värdet av ett transparent beslutsunderlag. [---] 

Revisorerna anser att ett fullgott beslutsunderlag är en 

förutsättning för en väl fungerande planeringsprocess.161 

 

Avslutningsvis är det intressant att notera revisorernas motiv för att ta 

in användarnas synpunkter på beslutsunderlaget: syftet är att öka 

förståelsen för det samhällsekonomiska underlaget och bidra till en ökad 

användning.  

 

Riksrevisionens granskningar av den regionala prioriteringen 

Den första av riksrevisionens två granskningar av prioriteringen i den 

regionala planeringen publicerades i början av 2004. I rapporten 

Länsplanerna för regional infrastruktur – vad har styrt prioriteringarna? 

skriver Riksrevisionen att syftet med granskningen ”har varit att 

bedöma om statsmakternas direktiv för planeringen har följts och att 

identifiera förklaringar till eventuella avvikelser.”162 Den övergripande 

revisionsfrågan formuleras: ”Sker valet av åtgärder i länens 

infrastrukturplanering enligt statsmakternas direktiv?”163. 

Riksrevisionens tolkning av direktiven innebär att ”[d]irektiven utgår 

från samhällsekonomisk lönsamhet som primär prioriteringsgrund.”164 I 

en redogörelse för sina övergripande iakttagelser skriver Riksrevisionen 

                                                
160 2000/01:RR11 s. 5f. 
161 Ibid. s. 7. 
162 RiR 2004:1 Länsplanerna för regional infrastruktur – vad har styrt prioriteringarna? 

Riksdagstryck, Stockholm. s. 1. 
163 RiR 2004:1 s. 7. 
164 Ibid. s. 10, se även s. 22. 
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att ”[s]åväl länsplanerna som processen för att ta fram dessa ger ett 

ambitiöst intryck” men menar att grunden för de gjorda prioriteringarna 

är oklar. Riksrevisionen skriver att det utifrån länsplanerna är svårt att 

avgöra vilken betydelse som samhällsekonomisk lönsamhet har haft för 

prioriteringen och att länens utgångspunkt för prioritering snarare 

verkar ha varit regionalekonomisk.165 Riksrevisionen fortsätter:  
 

Riksrevisionen bedömer dock att länen i vissa viktiga 

avseenden inte har följt de krav som ställs i regeringens 

planeringsdirektiv. Denna bedömning grundas på följande 

iakttagelser: 

 

 Samhällsekonomisk lönsamhet har haft begränsad 

betydelse för prioriteringarna 

 

Generellt sett har samhällsekonomisk lönsamhet, uttryckt 

som nettonuvärdekvoter (NNK), haft begränsad betydelse för 

de prioriteringar som har gjorts i länsplanerna.166 

 

Utöver detta menar Riksrevisionen att effektbedömningarna av delmålet 

om positiv regional utveckling är otydliga, att underlaget för 

bortprioriterade åtgärder är otillräckligt redovisat och att tillämpningen 

av fyrstegsprincipen är oklar.167 Hur relaterar då Riksrevisionen till det 

samhällsekonomiska underlaget som representation för den 

samhällsekonomiska effektivitet som åsyftas i mål och direktiv? I denna 

granskning står kalkylen i förgrunden i och med upprepade referenser 

till underlaget i termer av nettonuvärdeskvoten168. Sista meningen i 

citaten ovan framställer nettonuvärdeskvoten som det mått på 

samhällsekonomisk lönsamhet som man i granskningen har utgått ifrån. 

Om underlagets kvalitet skriver Riksrevisionen: 
 

Det underlagsmaterial som Vägverket har levererat under 

länens arbete med länsplanerna är enligt Riksrevisionens 

bedömning av god kvalitet. Det innebär att bedömningarna i 

planerna av de föreslagna åtgärdernas samhällsekonomiska 

lönsamhet samt effekter på flera av de transportpolitiska 

delmålen är väl belagda.169 

 

                                                
165 RiR 2004:1 s. 8ff. 
166 Ibid. s. 8. 
167 Ibid. s. 8f. 
168 Ibid. s. 37ff. 
169 Ibid. s. 10. 



En objektiv värdering | 157 

 

Det samhällsekonomiska underlaget framstår här som en tillförlitlig 

representation av åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet och 

därmed också som central del i utvärderingen av länens prioritering. 

Riksrevisionen utvecklar inte sin syn på det samhällsekonomiska 

underlagets innehåll men redogör kort för det i en bilaga om 

effektsamband och samhällsekonomiska kalkyler. Det är ett avsnitt som 

huvudsakligen baseras på publikationer från Vägverket och SIKA. I 

detta avsnitt nämns att värderingen baseras på individernas 

betalningsvilja. Läsaren får också veta att samtliga effekter ”i praktiken” 

inte kan uttryckas i monetära termer och att fördelning klassas som en 

politisk fråga.170 

När det gäller Riksrevisionens inställning till direktiven framförs 

synpunkter på att direktiven skulle kunna uttryckas tydligare. Enligt 

rapporten innehåller direktiven inslag som kan vara svåra att hantera i 

praktiken, hit hör emellertid inte samhällsekonomisk effektivitet utan 

avvägningar mellan olika delmål och tillämpningen av fyrstegs-

principen. Riksrevisionen ägnar också utrymme åt länens synpunkter på 

direktiven, planeringsprocessen och det samhällsekonomiska 

underlaget. Enligt vad Riksrevisionen iakttar finns det en utbredd 

skepsis mot den samhällsekonomiska analysmetoden:171 
 

[Det] påpekas […] i flertalet planer att de samhälls-

ekonomiska kalkylerna har brister och inte kan vara den enda 

prioriteringsgrunden, utan att andra bedömningar också kan 

vara viktiga att göra.172 

 

Kritik från länen om den samhällsekonomiska kalkylens bristande 

kapacitet att ta hänsyn till regionala utvecklingseffekter sägs 

”användas” för att ”inkludera objekt med negativ NNK”.173 I rapporten 

utvecklas länens kritik mot underlaget i ett antal kritiska synpunkter. 

Merparten av dessa rör att vissa effekter utelämnas helt eller delvis. 

Enligt riksrevisionen kritiseras också nettonuvärdeskvoten för att vara 

otymplig i planeringen och för att vissa effekter får för stort genomslag. 

Riksrevisionen skriver också att: 
 

Många länsföreträdare menar att de har en god bild av 

tillståndet i länens transportsystem, vilka brister som finns 

                                                
170 RiR 2004:1 s. 91ff. 
171 Ibid. s. 53ff. 
172 Ibid. s. 38. 
173 Ibid. 
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och vilka åtgärder som krävs för att åtgärda dessa brister – 

åtgärder som vanligen funnits med länge i diskussionerna.174 

 

Denna iakttagelse framställs som en bakgrund till slutsatsen om att 

länens utgångspunkter har varit andra än direktivens och till 

bedömningen ”att det finns en risk för att direktiven snarare har haft 

betydelse för hur argumentationen för åtgärderna har utformats” än för 

själva prioriteringen.175 Underlagets användare, det vill säga de 

regionala beslutsfattarna, skildras därmed som strategiska användare. 

Det politiska svängrummet i beslutsfattandet framstår som begränsat i 

Riksrevisionens rapport. Enligt Riksrevisionen uppfattar också flera 

länsföreträdare en motsättning mellan ansatser från statligt håll till ett 

större regionalt inflytande och direktiven, som sägs uppfattas som en 

”toppstyrning av en beslutsprocess som enligt länsföreträdarna ska vara 

regional.”176 

 

Granskningen från 2009 

Riksrevisionens granskning från 2009 är en uppföljning av föregående 

granskning, med syftet att ”genom en genomgång av länens planförslag 

följa upp de huvudsakliga iakttagelserna från den tidigare granskningen 

och bedöma om länen i denna planomgång klarat av att leva upp till 

kraven i regeringens direktiv.”177 Riksrevisionen säger sig även följa upp 

vilka åtgärder som regeringen vidtagit sedan förra granskningen. Enligt 

granskningsrapporten kvarstår den problematik som den föregående 

revisionen identifierade. Riksrevisionen formulerar sin huvudsakliga 

slutsats: 
 

Granskningen visar att länen i några viktiga hänseenden inte 

har levt upp till de krav som ställts i regeringens direktiv. 

Planförslagen är inte tillräckligt transparenta och tydliga för 

att det ska gå att avgöra om valet av åtgärder är de mest 

effektiva och de långsiktigt mest socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbara.178 

 

Otillräckliga effektbedömningar anges som en huvudorsak till dessa 

brister. Riksrevisionen anser inte att vare sig problembilden eller de krav 

som ställs i direktiven uppvisar några större skillnader i jämförelse med 

                                                
174 RiR 2004:1 s. 9. 
175 Ibid. 
176 Ibid. s. 69. 
177 RiR 2009:23 Länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Riksdagstryckeriet, 

Stockholm. s. 7. 
178 RiR 2009:23 s. 7. 
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föregående granskning. Ändå finns det tydliga skillnader i hur både 

prioriteringsgrunden och beslutsunderlaget framträder i jämförelse med 

den föregående rapporten. Den första granskningen identifierade 

samhällsekonomisk effektivitet som primär prioriteringsgrund, vilket 

avviker från vad som uttrycks i citatet ovan. I den granskningsrapporten 

hade dessutom det samhällsekonomiska underlaget – i synnerhet 

nettonuvärdeskvoten – en framträdande roll. I den senare 

granskningsrapporten står istället den samlade effektbedömningen i 

förgrunden, i vilken den samhällsekonomiska kvoten och bedömningen 

säga vara en del179. Medan den första granskningen är översållad av 

referenser till analysens kvantitativa del, i termer av kalkyl, 

kalkylmetodik och nettonuvärdeskvot, återfinns endast ett fåtal sådana 

referenser i den andra granskningsrapporten. I redogörelsen för sina 

bedömningskriterier i den första granskningen skriver Riksrevisionen: 
 

Eventuella avvikelser från de uttryckliga kraven i regeringens 

direktiv bör tydligt motiveras i planerna. Exempelvis bör 

eventuella åtgärder med negativa samhällsekonomiska 

nettonuvärdeskvoter i planerna särskilt motiveras, 

exempelvis med hänvisning till effekter som inte anses fångas 

av kalkylerna.180 

 

I den senare granskningens andra bilaga, som utgörs av vägledningen 

för bedömningen av planerna, uttrycks ett bedömningskriterium som 

”Ta fram samhällsekonomisk bedömning och kvot för åtgärder”. Till 

detta kriterium hör följande frågor: 
 

Har samhällsekonomiska bedömningar gjorts, anges 

åtgärdernas lönsamhet ja/nej? Anges bara NNK eller total 

samhällsekonomisk bedömning?181 

 

Sammanfattningsvis framträder i den första granskningen det 

samhällsekonomiska underlaget som en samhällsekonomisk kalkyl, 

medan det i det andra framträder som en samhällsekonomisk bedömning 

innehållande en kvantitativ såväl som kvalitativ del. Dessa skillnader 

motsvarar förändringar mellan direktiven från 2002 och direktiven från 

2008. Direktiven gäller som bekant inte bara prioriteringens grunder, 

utan också hur dessa ska redovisas. Slutsatsen av detta är att 

Riksrevisionens uppföljning av prioriteringens grunder till stor del 

verkar styras av regeringsdirektiven om själva beslutsunderlaget: det 

                                                
179 RiR 2009:23 s. 27. 
180 RiR 2004:1 s. 32. 
181 RiR 2009:23, Bilaga 2. s. 53. 
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vill säga att uppföljningen av vissa direktiv är mer eller mindre 

beroende av andra direktiv.  

 

* 
 

För att kort summera analysen av motioner, betänkanden och de tre 

granskningarna så är den problematisering som görs i dessa dokument i 

huvudsak inriktad på tekniska begränsningar även om undantag finns, 

som i Karin Svenssons Smiths motion om transportpolitikens 

målstruktur. Men även i denna motion är den samhällsekonomiska 

analysens grundläggande ontologi – dess sätt att närma sig samhället 

och människan – mer eller mindre höljd i dunkel. I de betänkanden som 

följt på propositionerna görs explicita gränsdragningar. Förslag på 

förändringar av den samhällsekonomiska analysens innehåll avslås med 

hänvisning till att frågor om metodutveckling enligt trafikutskottet bör 

överlåtas till forskare och andra experter. Den konceptuella delen av 

analysmetoden är en svart låda i de transportpolitiska dokumenten.  

Analysmetodens grunder problematiseras inte heller när Riksdagens 

revisorer låter fyra nationalekonomer granska beslutsunderlaget till fyra 

stora infrastrukturobjekt, även om beslutsunderlagets kvalitet får stark 

kritik. Med detta följer istället krav på metodutveckling. 

De återstående två granskningarna gäller inte beslutsunderlaget utan 

direktivens implementering. Här kritiseras inte den samhälls-

ekonomiska analysen. Dessa granskningar visar istället hur det 

samhällsekonomiska underlaget godtas som en tillförlitlig beskrivning 

av samhällsekonomisk effektivitet. Den används med andra ord för att 

följa upp och utvärdera implementeringen av regeringens politik i den 

regionala planeringen. 

 

Avslutning 
I det här kapitlet har jag analyserat den samhällsekonomiska analysens 

roll i den formulerade transportpolitiken. Det analyserade materialet ger 

en bild av ett politikområde med en tydlig orientering mot övergripande 

samhällsmål.  

Jag menar att betoningen av övergripande samhällsmål om välfärd, 

helhetsperspektiv och transportslagsövergripande angreppssätt har 

samspelat med den samhällsekonomiska analysens ökade utbredning 

och betydelse i ett nationellt transportpolitiskt sammanhang. Analysen 

framställs som ett medel för måluppfyllelse, som ett systematiskt sätt att 
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analysera åtgärders olika effekter och som ett underlag som möjliggör 

jämförelser mellan såväl olika effekter och hänsyn som mellan olika 

åtgärder. I den nationella styrningen av den transportslags-

övergripande planeringen där fler och mer olikartade objekt ställs mot 

varandra i fördelningen av resurser har den samhällsekonomiska 

analysen inte bara bibehållit sin ställning utan också vunnit större 

utrymme och inflytande. 

Samtidigt framställs inte analysmetoden eller det samhälls-

ekonomiska underlaget som fritt från brister och begränsningar. 

Osäkerhet, svårvärderade effekter och exkluderingen av fördelnings-

effekter förs fram som begränsningar och motiv för kompletterande 

underlag och metodutveckling. Ändå är det tydligt hur det 

samhällsekonomiska synsättet präglar den generella synen på vad som 

är relevanta beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen eftersom alternativa 

underlag utgår från den samhällsekonomiska analysens begränsningar. 

Andra beslutsunderlag är kompletterande – inte konkurrerande. Det är 

svårt att se någon kritisk medvetenhet om eller något ifrågasättande av 

den ontologi som ytterst ligger till grund för det samhällsekonomiska 

synsätt som görs så centralt för transportpolitiken. I detta avseende 

menar jag att analysmetoden utgör en svart låda i detta sammanhang. 

Denna iakttagelse förstärks av frånvaron av en specificering av 

innebörden hos begreppet samhällsekonomisk effektivitet – och därmed 

innebörden hos det övergripande målet – som inte leder tillbaka till den 

samhällsekonomiska analysmetoden. Slutsatsen av det senare blir att det 

övergripande målets begrepp om samhällsekonomisk effektivitet i 

realiteten får sin innebörd – det vill säga en innebörd som realiseras i 

styrningen av prioriteringen – av analysmetodens snävare välfärds-

begrepp. Detta samtidigt som det framställs som ett mer allmänt 

välfärdsmål.  

Den problematisering som jag visat i analysen av motioner, 

betänkanden och granskningar följer till stor del mönstret i 

propositioner och direktiv. Även om underlaget kritiseras är det i 

huvudsak tekniska begränsar som påtalas och som många gånger följs 

av krav på metodutveckling. I granskningen av de regionala 

prioriteringarna blir underlaget ett redskap för utvärdering av de 

regionala besluten.  

Hur transportpolitiken ska bidra till övergripande samhällsmål, 

bland annat med åtgärdsplaneringen som medel, framställs i många 

delar av materialet på nyanserade och varierade sätt men när det 

handlar konkreta direktiv för prioriteringen av investeringsåtgärder är 

det samhällsekonomiska synsättet genomgående och det samhälls-



162 | Kapitel fyra 

 

ekonomiska underlaget dominerande, även om andra utgångspunkter 

och underlag också nämns.  

Det samhällsekonomiska synsättets genomslag i den formulerade 

transportpolitiken och den ekonomiska expertisens auktoritet i 

värderingen av infrastruktur kan jämföras med efterkrigstidens 

transportpolitik som influerades starkt av vägteknisk expertis.182 Både i 

förhållande till politiken och till annan expertis fick vägingenjörerna 

tolkningsföreträde när det gällde frågan om hur transportsystemet 

skulle utvecklas för att tjäna samhället på bästa sätt. Trots alla 

betoningar av transportsystemets roll i samhället, vikten av 

övergripande samhällsmål och betydelsen av heltäckande 

beslutsunderlag i transportpolitiken är det, menar jag, befogat att 

kritiskt reflektera över det inflytande som samhällsekonomiska analyser 

och dess expertis har fått över frågan om transportsystemets utveckling.  

 

                                                
182 Blomkvist 2001, Lundin 2008. 
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I kapitel tre och fyra har jag behandlat hur den samhällsekonomiska 

analysmetoden framställs av experter på en myndighetsnivå samt hur 

den framträder i nationell transportpolitik. Jag har visat hur ASEK och 

SIKA genom sina beskrivningar av den samhällsekonomiska analysens 

syften och begränsningar också konstruerar vad som är en riktig 

värdering. Denna konstruktion inbegriper även beskrivningar av politik, 

planering, beslutsfattare och användningen av beslutsunderlag. Som jag 

visar i föregående kapitel förekom vissa delar av dessa beskrivningar i 

den formulerade transportpolitiken medan andra delar är helt 

frånvarande. I detta kapitel vänder jag blicken mot ett konkret 

planerings- och beslutssammanhang där samhällsekonomiska analyser 

ingår som ett centralt underlag. Kapitlet baseras på intervjuer med 

tretton politiker och en tjänsteman i det regionala självstyrelseorganet 

Västra Götalandsregionen. Jag undersöker hur de förhåller sig till den 

samhällsekonomiska analysen, beslutsfattandet, planeringen och sina 

respektive roller i den. 

Utöver inledning och avslutning är kapitlet strukturerat i tre lite 

större avsnitt. Det första avsnittet, Begreppet samhällsekonomisk effektivitet 

och underlagen, handlar om vilken innebörd de intervjuade politikerna 

ger begrepp som samhällsekonomisk effektivitet och samhälls-

ekonomisk nytta samt hur de relaterar till det samhällsekonomiska 

underlaget och den samlade effektbedömningen. Jag analyserar hur 

politikerna resonerar kring underlagets brister och begränsningar samt 

hur de förhåller sig till den samhällsekonomiska analysens innehåll. 

Avsnittet avslutas med en behandling av det standardunderlag för 

objekt som politikerna haft tillhands under prioriteringsdiskussionen – 

”Faktablad för objekt och potter i den regionala planen”. I det andra 

avsnittet, Användaren av det samhällsekonomiska underlaget, koncentrerar 

jag min analys på hur användaren och användningen av 

samhällsekonomiska underlag gestaltas i intervjuerna. I tur och ordning 

behandlar jag tjänstemannen som användare, politikerrollen och hur 
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användare och användning beskrivs på olika sätt. Det tredje och sista 

avsnittet, Kunskap, intressen och politik, behandlar först anspråk på annan 

kunskap än formaliserade underlag, i synnerhet på lokal och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Därefter diskuterar jag beskrivningar av 

kunskap i termer av subjektivitet och objektivitet. Här berörs också 

utrymmet för politiken, med utgångspunkt i hur flera intervjuade 

försvarar betydelsen av politiska värderingar och visioner som grund 

för beslut om infrastruktur. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

analys. 

 

Begreppet samhällsekonomisk effektivitet och 

underlagen 

Att relatera till begreppet 

Jag ställde frågan till de intervjuade politikerna om vilken innebörd de 

lägger i begrepp som samhällsekonomisk effektivitet och samhälls-

ekonomisk nytta. När politikerna beskriver sin begreppsförståelse har 

den mer gemensamt med det bredare välfärdsbegrepp som förekommer 

på nationella transportpolitiska nivån än det snävare välfärdsbegrepp 

som förekommer i ASEK och SIKAs publikationer. De regionala 

politikerna lägger dock större betoning på sin region. Ingen använder 

termer som perfekta marknader, prissatta nyttigheter eller nyttomaximering. 

Många översätter i sina svar samhällsekonomisk nytta till samhällsnytta. 

De talar om välfärd, trafiksäkerhet, tillväxt, arbetstillfällen och 

regionförstoring. Några exempel: 

 
Jag lägger hållbar tillväxt [i det]. Alltså vart ska vi, var är vi 

på väg, hur ska det se ut och det handlar ju inte bara – tycker 

jag – om arbete, studier och företag utan minst lika mycket 

om kultur till exempel, eller gränsöverskridande eller… 

många olika saker ligger i det.1 

 

Samhällsekonomisk nytta… det ser jag ju… totalnyttan, det är 

ju till och med så att samhällsekonomisk nytta är ju även att 

möjliggöra för ungdomar att studera lite mer eller på rätt 

ställe utifrån sina egna perspektiv och det är inte bara det här 

med rent matematiskt, kortsiktiga då att föra över trafiken 

från del dåliga vägen till den lite bättre […] – enligt mitt sätt 

att se det. Utan det är ju hur mycket – inte bara ekonomiskt – 

man vinner på att det blir färre skadade och dödade i trafiken 

                                                      
1 20100531. 
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[…]. Och det… så jag ser det lite vidare än vad jag tror att 

nyckeltalen räknar in.2 

 

Det är ju… alltså, hur människor får nytta, hur samhället – 

inte minst handlar det ju om arbete. Alltså att man snabbt kan 

ta sig till och från arbetet […] infrastruktur skapar nya 

arbetstillfällen, alltifrån att bygga själva objektet till det som 

det sedan kommer att generera i form av att företag kan 

etablera sig och så vidare […]. Människor får jobb, människor 

betalar skatt… bidrar till den sociala välfärden, skola, 

äldreomsorg, allt sådant. Det är ju det som är samhällsnytta. 

Och då kan vi med bra infrastruktur få en bättre sådan 

utveckling, få fler företag, fler arbetstillfällen, fler människor 

som får jobb och betalar skatt, få en bättre skola och omsorg, 

det är samhällsnytta.3 

 

Ett par politiker förknippar samhällsekonomisk effektivitet särskilt nära 

med utvidgade arbetsmarknadsregioner, även om en av dem är starkt 

kritisk till att underlaget kan hantera sådana effekter: 

 
K: Om man tänker på begrepp som samhällsekonomisk nytta 

och samhällsekonomisk effektivitet […], vad ska man lägga 

för innebörd i dem? 

 

I: Ja den innebörden som man… utifrån diskussionen… 

nyttan, då pratar vi ju oftast […] om det här med 

arbetsmarknadsregioner och så samhällsnyttan. När vi pratar 

om Götalandsbanan eller Europakorridoren så pratar vi ju 

inte längre om att det är ett infrastrukturprojekt utan att det 

är ett samhällsutvecklingsprojekt. Vi bygger ihop samhällen, 

vi bygger ett större arbetsmarknadsområde, vi bygger ett 

större utbildningsområde, vi bygger ihop människor på det 

sättet. Så att samhällsnyttan är väl egentligen att skapa de här 

områdena… sedan kan man lyfta ner begreppet på en annan 

nivå och säga att [det] också kan vara att man skapar en viss 

samhällsnytta ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt. 

Samhällseffektivitet, ja det är klart det handlar om att utnyttja 

resurserna så effektivt som möjligt […].4 

 

Några politiker beskriver innebörden hos begreppet på ett mer 

distanserat sätt, som ett mål de inte själva tar till sig, och uttrycker ett 

kritiskt förhållningssätt till det samhällsekonomiska underlaget. En 

                                                      
2 20100601. 
3 20100609. 
4 20100616. 
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politiker säger till exempel, när vi berör frågan om jämförbarheten 

mellan väg- och järnvägsobjekt: 

 
K: Det råder delade meningar om huruvida väg skulle vara 

mer samhällsekonomiskt effektivt  

 

I: Det är rätt märkligt, när man läser de här tabellerna så är 

det ju tydligen mycket lättare att – jag kan uppfatta det så i 

alla fall – att få en väg samhällsekonomiskt lönsam än en 

järnväg. Och då är ju det här med samhällsekonomiskt lönsam, 

då börjar man ju komma in på det begreppet och fråga sig: 

vad täcker det in egentligen? Om vi öder naturresurser och 

sysslar med utsläpp […], om jag inte kan fånga det i de här 

ekvationerna som ligger som underlag så har det ju ett 

begränsat värde. Om man bara är klar över då, att när man 

talar om begreppet samhällsekonomiskt, då är det bara ren 

mekanisk ekonomisk nytta under vissa omständigheter, men 

det tar inte hänsyn till – vad ska vi kalla det för – mjuka 

värden och utsläppsmål och allt vad det nu är för någonting.5 

 

Den här intervjupersonen avviker från merparten av de intervjuade 

politikerna i sin beskrivning av samhällsekonomisk nytta som något 

uteslutande ekonomiskt, liksom i sitt förhållningssätt till det 

samhällsekonomiska underlaget som baserat på strikt ekonomiska 

beräkningar som inte väger inte andra aspekter. En annan politiker 

svarar på min fråga: 

 
K: Hur uppfattar du begreppen samhällsekonomisk nytta och 

samhällsekonomisk effektivitet om man tänker på det som 

man syftar till att uppskatta eller mäta? 

 

I: Jag uppskattar det nog lite som förknippat med [ett] 

gammaldags sätt att planera trafik och samhälle, sedan vågar 

jag inte säga hur välgrundat det är. Det är nog att jag… i 

retoriken och argumentationen så är det så ofta sådana som 

företräder andra åsikter än vad jag har haft när det gäller de 

här frågorna och åtgärdsplaneringen. Att för mig […] är inte 

samhällsnytta – vad jag menar med samhällsnytta – till 

exempel så upplever inte jag att man har vägt in klimatfrågan 

på det sättet då som, eller jag litar inte på att man har gjort det 

i en sådan kalkyl.6  

 

                                                      
5 20100524. 
6
 20100525. 
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Intervjupersonen distanserar sig från begreppet samhällsekonomisk 

nytta, ett avståndstagande som hon sätter i relation till sina erfarenheter 

av samhällsekonomiska underlag. För henne får begreppet sin innebörd 

av analysmetoden, men också av hur underlaget används i prioriterings-

diskussionen. Intervjupersonen säger sig vara osäker på 

begreppsinnehållet. Hon gör skillnad på det allmänna begreppet och sin 

egen uppfattning om samhällsnytta. En annan politiker har svårt att 

relatera till begreppet men svarar: ”En del tolkar det som sådana där 

SIKA-analyser och det tycker jag är alldeles för snävt”7. Enligt denne 

politiker kan analysmetoden inte hantera värdet av de effekter som 

följer av systemförändrande infrastrukturinvesteringar. Ytterligare en 

politiker som inte är lika kritisk till underlaget beskriver begreppet som 

den svåra och filosofiska biten.8 När jag frågar i vilken utsträckning som 

han ser det som ett ekonomiskt begrepp svarar han att han uppfattar det 

som ett från början bredare begrepp som sedan kokas ihop till ett 

ekonomiskt resultat, grundat på bredare aspekter som befolknings-

utveckling, industrier och samhällsservice.9  

Sammanfattningsvis lägger olika politiker olika innebörd i begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet, mycket beroende på om de beskriver 

det som ett meningsfullt mål för planeringen eller något som i första 

hand hör ihop med det samhällsekonomiska underlaget. I likhet med 

det nationella transportpolitiska sammanhanget finns det en tendens att 

låta analysmetoden eller underlaget ge målet en innebörd, men här är 

det också förenat med ett avståndstagande. De politiker som förhåller 

sig till begreppet samhällsekonomisk effektivitet som ett meningsfullt 

mål hänvisar inte till analysmetoden utan ger mer generella och 

ospecificerade beskrivningar av välfärd. Detta välfärdsbegrepp skiljer 

sig från ASEKs och SIKAs.10  

 

Att relatera till underlaget 

Ett genomgående mönster i intervjumaterialet är politikernas sätt att 

relatera till det samhällsekonomiska underlaget som något kvantitativt. 

De refererar till det som siffror, beräkningar, en ekvation, en 

nettonuvärdeskvot. Detta förhållningssätt är så genomgående att jag 

inte har valt att illustrera det med egna citat i detta avsnitt, det 

                                                      
7 20100608. 
8 20100527a 
9 Ibid. 
10

 Dessa iakttagelser stöds av Holmberg och Nylander (2005). Deras slutsats är att det är stor 

skillnad på vilken innebörd som olika grupper
10

 i infrastrukturplaneringen lägger i begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet, vilket de fann problematiskt. 
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framkommer i en stor del av de utdrag som jag citerar för att illustrera 

andra aspekter. Ingen av politikerna avviker i detta avseende, däremot 

varierar det hur de förhåller sig till den kvantitativa delen och dess 

tillförlitlighet, inte bara mellan intervjupersoner utan även inom en och 

samma intervju. Samtidigt som siffror eller beräkningar kan stå för 

säkerhet, exakthet och neutralitet kan den samhällsekonomiska analysen 

problematiseras som ensidig och rigid och kritiseras för att inte hantera 

vissa effekter eller för att inte fungera som ett verktyg i en 

samhällsutvecklande planering. Det är ingen som avfärdar 

samhällsekonomiska underlag helt och hållet, inte ens de skarpaste 

kritikerna. Motiv för och kritik mot olika användningar av 

samhällsekonomiska – och i bredare mening formaliserade – underlag 

löper om vartannat i många av intervjusamtalen. Trots att det 

samhällsekonomiska underlaget problematiseras på flera olika sätt tycks 

de allra flesta ha svårt att relatera till analysmetodens innehåll och 

grundläggande antaganden. Flera ger också uttryck för att deras insyn 

är begränsad.11 Detta förklaras delvis med utgångspunkt i underlagens 

omfång och karaktär men lika mycket med utgångspunkt i det egna 

uppdragets förutsättningar. Ett exempel: 

 
K: Vilka möjligheter har man som politiker att sätta sig in i 

antaganden och parametrar… är det så att alla har goda 

möjligheter att göra det? 

 

I: Alla har ju det teoretiskt. I alla fall vi som sitter i BRU har 

ju… alla har ju teoretiska möjligheter men rent praktiskt har 

man ju inte det. Antingen är man som jag är nu då – 

fritidspolitiker med ett heltidsjobb – och ska då gräva ner sig i 

detaljer och så har du inte bara ett uppdrag utan flera, 

praktiskt så hinner man ju aldrig det. Men teoretiskt, det finns 

ju säkert några som har gjort det. Och även som 

heltidspolitiker, alltså då har du ju ofta så stora politiska 

sakområden att många inte har tid då heller, utav den 

anledningen. Att kolla parametrar om de stämmer eller ej.12 

 

Flera politiker säger sig tvingas vara selektiva i bearbetningen av 

underlagen13. Hur insatt en ledamot är i underlaget blir till viss del 

beroende av vilka objekt och frågor som är betydelsefulla för den 

enskilda politikern. En politiker säger att det har mycket att göra med 

hur engagerad man är som politiker, jag uppfattar att han åsyftar 

                                                      
11

 20100525, 20100527a, 20100527b, 20100610a, 20100610b. 
12 20100527a. 
13 20100525, 20100527a, 20100616. 
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engagemanget i olika objekt.14 Merparten av politikerna beskriver 

emellertid inte detta som problematiskt. De uttrycker att deras uppgift 

som politiker är att ha en helhetssyn och ett medborgarperspektiv – inte 

att fördjupa sig i detaljer.15 De förutsättningar för att vara insatt i 

underlaget som politikerna beskriver är något som jag vill att läsaren 

håller i minnet när jag nedan analyserar hur politikerna relaterar till den 

samhällsekonomiska analysen och dess innehåll.16  

 

Den samhällsekonomiska analysen problematiseras 

Som jag nämner ovan uttrycker flera politiker en försiktig skepsis mot 

samhällsekonomiska analyser.17 I intervjuerna ger de på olika sätt 

uttryck för tydliga begränsningar av det samhällsekonomiska 

underlagets roll. Med begränsningar syftar jag inte bara på kritik utan 

överlag uttalanden om underlagets räckvidd och tillämpningsområde, 

inte nödvändigtvis i kritiska ordalag. Analysmetoden och underlaget 

problematiseras från delvis skilda utgångspunkter och kritiken färgas av 

de frågor som den enskilda politikern framhåller som viktiga.  

Jag urskiljer två övergripande sätt att problematisera analysmetoden 

och underlaget i materialet. Den första handlar om den samhälls-

ekonomiska analysens sanningsanspråk och kapacitet att representera 

det samhällsekonomiska värdet hos ett objekt. Den andra handlar om 

kapaciteten hos den samhällsekonomiska analysen att hantera 

samhällsförändring och strukturomvandling. Här markeras underlagets 

otillräcklighet i en planering med syftet att förändra och utveckla 

samhället. Detta kan förstås som problematiseringar av underlagets 

kvalitet och relevans. 

Innan jag går närmare in på hur politikerna kritiserar och begränsar 

den samhällsekonomiska analysen och dess roll i planeringen vill jag 

göra ett förtydligande om dessa delar av intervjusamtalen. Ibland har 

politikerna på eget initiativ framfört kritik eller påpekat begränsningar 

när vi har talat om andra teman. Andra gånger har jag som intervjuare 

varit mer aktiv i samtalet kring just kritik och problematisering genom 

att ställa frågor som uppmuntrat intervjupersonen att resonera kring 

underlagets tillförlitlighet och kvalitet eller att överväga om det finns 

några brister i underlaget. De intervjuade har vid dessa tillfällen 

uppmuntrats att inta en kritisk position. Vad som är intressant i detta 
                                                      
14 Intervju 20100616. 
15

 20100524, 20100527a, 20100527b, 20100531, 20100609, 20100610a, 20100610b. 
16 Åtgärdsplaneringen för perioden 2010-2021 var mer tidspressad än tidigare 

planeringsomgångar. Både uppdrag och underlag kom sent till planupprättarna, vilket 

innebar att tiden för själva prioriteringsdiskussionen var knapp. 
17

 20100525, 20100617, 20100524, 20100608, 20100610b. 
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avsnitt är med andra ord inte så mycket att den samhällsekonomiska 

analysen problematiseras utan snarare hur.   
 

Representationen av ett värde 

Som jag nämnde ovan är det ingen av politikerna som avfärdar det 

samhällsekonomiska underlaget som ett oviktigt eller överflödigt 

underlag i intervjuerna. De flesta framhåller emellertid att den 

samhällsekonomiska effektiviteten i objektsunderlagen bara är ett av 

flera viktiga hänsyn i beslutsfattandet. Ett skäl till detta, utöver att det 

också finns andra utgångspunkter och kriterier än samhällsekonomisk 

effektivitet, har att göra med underlagets förmåga att representera vad 

ett objekt egentligen är värt för samhället. 

I motsats till hur den samhällsekonomiska analysen framställdes av 

ASEK och SIKA, beskriver de regionala politikerna med ett undantag18 

aldrig den samhällsekonomiska analysen som en strukturerande 

helhetsbild. Den får ibland stå för neutralitet och likabehandling men 

inte för att vara ett heltäckande underlag. En del kritiserar den för att 

vara ensidig, andra påpekar att den bara kan utgöra en del19 av grunden 

för den helhetsbedömning som de flesta intervjuade politiker beskriver 

som en central del av sitt uppdrag.  

Flera politiker20 problematiserar den samhällsekonomiska analysen 

med hänvisning till betydelsen av lokala sammanhang; människors 

direkta och vardagliga erfarenheter av transportsystemet eller hur 

underlaget fungerar i relation till specifika och lokala omständigheter. 

Att objekt har en samhällsekonomisk effektivitet på papperet betyder i 

dessa utsagor inte nödvändigtvis att det är så, vilket kan relateras till det 

breda innehåll som många politiker ger begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. En specifik omständighet som några politiker för fram är 

den ekonomiska krisen som kom 2008 och som förändrade 

förutsättningarna för bilindustrin i Västsverige.  

 
[…] vi som får det ut till oss har lätt att uppfatta det som att 

’vad är det för grunder de bedömer det här på?’ […] och då 

kan man ju säga såhär – om Saab står och faller med att få 

transportera sina bilar på järnväg till Göteborgs hamn och 

den järnvägen inte är samhällsekonomiskt lönsam så har jag 

ju lite svårt att förknippa – alltså om jag ser att Saab 

förmodligen kommer att få mycket sämre förutsättningar så 

betyder det ju så mycket i den regiondelen.21 

                                                      
18 20100609. 
19

 20100527a, 20100608, 20100531, 20100601, 20100616, 20100610b. 
20 20100601, 20100531, 20100527b, 20100524.  
21 20100524. 
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Erfarenheter och beskrivningar från berörda aktörer som åkeriföretag, 

tillverkningsindustri och lokalinvånare förs fram som viktiga 

komplement till den samhällsekonomiska analysen. Flera politiker 

betonar att det är svårt att driva objekt som har en negativ 

nettonuvärdeskvot, trots att de på andra sätt kan framstå som väldigt 

viktiga och bra åtgärder. En politiker säger: 
 

[…] de [objekt] som har en negativ nettonuvärdeskvot, till 

exempel, de är ju väldigt, väldigt svåra att motivera […] det 

kvittar hur mycket vi tycker att den, det här är viktigt – 

oerhört viktigt – för stråkets utveckling eller betydelse eller 

vad det nu är så – ’nej vi kan inte ta med den för den har för 

negativ nettonuvärdeskvot’. Ibland så blir man frustrerad och 

säger det att ’men skit i det då, alltså ska vi låta lastbilarna dra 

igenom en liten ort rakt förbi skolan och hela kittet jämt, i 

fortsättningen också?’ Ska vi låta det ske? Alltså 

miljöpåverkan, risk och allt det här…22 

 

En annan politiker säger att de samhällsekonomiska analyserna är ”lite 

torftiga i dagsläget”23 med hänsyn till globaliseringen: ”vi har en 

globaliserad ekonomi vilket vi inte minst har sett i samband med 

fordonskrisen.”24 Här finns en problematisering av den samhälls-

ekonomiska analysens sätt att hantera inte bara lokala utan också 

globala förutsättningar. 

Den politiker som citeras i det lite längre citatet närmast ovan intog 

tidigt under intervjun en problematiserande position till det 

samhällsekonomiska underlaget. På frågan om hur man utifrån den 

positionen – synen att underlaget har vissa brister – ska använda det 

svarar han: 
 

De är ett underlag, lite trubbigt men det är ändå en del… det 

är ett viktigt underlag. Man ska ta dem för vad de är: de är en 

del utav verkligheten men inte riktigt hela […] och vet man 

det då är det bra att hantera dem på det sättet.25 

 

Intervjupersonen begränsar analysens värde eller räckvidd som 

verklighetsbeskrivning och på så sätt också dess tyngd som 

beslutsunderlag. När jag frågar honom om han tänker på specifika delar 

av verkligenheten säger han: 

                                                      
22 20100601. 
23 20100531. 
24 Ibid. 
25 20100601. 
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[…] man tar med så mycket som finns möjlighet att beräkna, 

tycker jag, men det går inte att säga att man ska ta med allt för 

det går inte att sätta siffror på allt. Utan man ska ta det som ett 

instrument, lite trubbigt men ändå… en del. Och sedan 

vartefter vi får mer kunskap så kan man föra in fler 

parametrar i den här samhällsekonomiska kalkylen. Och då 

har man med lite mer kunskap men man kan aldrig få med 

allt.26 

 

Citatet illustrerar, kanske mer än något annat uttalande i mitt material, 

hur de intervjuade relaterar till den samhällsekonomiska analysen som 

något kvantitativt. Den här intervjupersonen explicitgör detta 

förhållningssätt och är på så sätt inte typisk. De flesta intervjupersoner 

uttrycker detta förhållningssätt mer i förbigående. 

Som jag har berört tidigare har kritik mot den samhällsekonomiska 

analysen vanligtvis rört dess förmåga att hantera infrastrukturens miljö- 

och klimateffekter, både så kallade intrångseffekter och utsläppen av 

växthusgaser. Bland politikerna är det ingen som tillbakavisar denna 

kritik men medan ett fåtal självmant för fram kritik är större delen av de 

intervjuade mer passiva, och tar först på min uppmaning ställning till 

den kritiska diskussionen. Den person som uttrycker den skarpaste 

kritiken i det avseendet säger:  
 

Medan jag, när jag hör de där siffrorna, så sitter jag alltid och 

funderar över – ofta vet vi ju ganska, regionen är ju stor 

visserligen men ofta har vi ju hygglig koll på var vägarna går 

och om man tar det senaste exemplet som vi har tvistat om 

lite grann har det varit att bygga en förbifart, en väg från 

riksväg 40 till E20, en tvärförbindelse där. Och det har varit 

ganska livliga debatter får man väl säga. Och då är det 

liksom, då spelar det ju ingen roll – höll jag på att säga – för 

jag vet ju att den typen av förbifart är trafikgenererande och 

det är ju oavsett vad en samhällsekonomisk analys kommer 

fram till, faktiskt så är det så.27 

 

Detta synsätt överlappar med den problematisering som behandlas i 

nästa avsnitt och som tar utgångspunkt i en syn på planeringen som ett 

medel för samhällsförändring. För denna politiker handlar det om en 

förändring mot ett långsiktigt hållbart samhälle, särskilt med avseende 

på jordens klimat. 

                                                      
26 20100601. 
27 20100525. 
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En politiker avviker lite från de andra i sin kritik. Han framhåller att 

den samhällsekonomiska analysen är ett viktigt underlag men menar att 

beslut också måste fattas på andra grunder. Hans problematisering av 

analysmetoden handlar om fördelningen av resurser mellan landsbygd 

och storstadsområden och han säger att den samhällsekonomiska 

analysen allokerar ”oerhört mycket resurser mot storstäderna och […] 

det är säkert motiverat av flera skäl”. Samtidigt, menar han, avlövas de 

mindre kommunerna till förmån för en urbanisering, ”de får väldigt 

svåra utvecklingsbetingelser”28. När jag tidigt under intervjun frågar 

honom hur han ser på infrastrukturens betydelse i ett samhälls-

perspektiv svarar han att infrastrukturen är oerhört viktig för samhällets 

tillväxt och utveckling. Han fortsätter: 

 
[…] infrastrukturen skapar på något sätt förutsättningen för 

det goda livet då. Och i de delarna där man inte får del av 

detta, det är där man [som politiker i BRU] måste lyfta blicken 

och se att man måste lägga med det kanske i sina 

beräkningsmodeller eller på annat sätt ha med [det] när man 

tittar på det här med den samhällsnytta det gör för att ofta så 

kommer de mindre orterna, de hamnar utanför den här 

allokeringen för att det är för få som reser, det är för få som 

bor där, det är för få ungdomar och så vidare. 

Kollektivtrafiken – ja, det blir inte så många turer för det blir 

inte lönsamt […]. Och […] då blir det de stora 

urbanisationerna där allting koncentreras och de mindre 

orterna försvinner […].29 

 

Intervjupersonen säger att underlagets värde ligger mycket i hur det 

tillämpas. Han menar att det krävs en användning som präglas av 

förnuft och enligt honom innebär det ett utrymme för bedömning, en 

viss flexibilitet. Men intervjupersonen säger också att det är viktigt att 

det finns en balans mellan underlag och politiska värderingar. Detta 

tolkar jag som en problematisering av den samhällsekonomiska 

analysens representation av infrastrukturens värde, vilket har 

beröringspunkter med nästa avsnitt. 

 

Den samhällsekonomiska analysen och samhällsförändring 

Några politiker problematiserar den samhällsekonomiska analysens 

värde som verktyg i en infrastrukturplanering som syftar till att utveckla 

samhället i en bestämd riktning.30 Denna kritik implicerar en syn på 

                                                      
28 20100617. 
29 Ibid. 
30 20100524, 20100525, 20100608, 20100610b, 20100527a. 
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infrastrukturplaneringen som främst ett samhällsbyggnadsprojekt, ett 

medel för samhällsförändring och samhällsutveckling. Kärnan i kritiken 

är att analysmetoden inte förmår värdera de stora förändringar och 

strukturomvandlingar som en stor investering kan leda till och att den 

alltså inte förmår hantera politiska visioner om ett annorlunda samhälle. 

Ibland formuleras denna kritik som en bristande kapacitet hos 

underlaget att representera effekter som har med regional utveckling att 

göra. Dessa problematiseringar begränsar den samhällsekonomiska 

analysens utrymme till förmån för ett utrymme för politiska 

avvägningar i beslutsfattandet. En politiker säger om planeringen:  
 

Att du minst lika mycket styr framtiden med beslut som att 

du är styrd utav det som du tror är framtiden. Man kan ju 

göra det man tror att man måste göra eller också gör man 

saker och ting för att det ska bli på ett visst sätt.31 

 

Här beskrivs planeringen som ett medel för samhällsförändring. En 

annan politiker säger, när jag frågar om vilken roll som han anser att 

underlag ska ha i ett politiskt beslutsfattande: 
 

Inte för stor, inte för stor. Kunskap är ju ofta bakåtsyftande – 

vad har hänt, vad har skett, vilken har utvecklingen varit – 

men infrastrukturprocesser, inför beslut, de är ju 

framåtsyftande hela tiden. Och ofta tycker jag att en politisk 

vilja, en politisk vision, en vision för vår region… ett 

argument för att den här visionen är den som ska gälla och dit 

vill vi – då blir kunskap […] bara en del av argumentationen. 

Så tycker jag. Och har man kunskap för mycket, alltså det blir 

svårt att få förändring då. Ja, vill man ha förändring så räcker 

det inte med kunskapsargumentet i alla fall för då måste man 

ha ett annat argument att ’jag vill dit istället’ – så inte för 

stort.32 

 

En politiker är starkt kritisk mot SIKA som han menar har brustit när 

det gäller helhetsperspektiv. Han säger emellertid att detta har 

förändrats till det bättre och relaterar sin kritik till ett objekt i en tidigare 

planeringsomgång:   
 

Det fanns en väg som de [SIKA33] kunde räkna hem med sina 

kalkylmetoder och det var att bygga motorväg ifrån Floda till 

                                                      
31 20100524. 
32 20100527a. 
33 Här syftar intervjupersonen på SIKA. Jag vill emellertid förtydliga att SIKA hade ett 

övergripande ansvar för analysmetoder, inte för att analysera enskilda objekt vilket var 

trafikverkens uppgift. 
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Alingsås. När vi tittade på de behov vi hade så fanns det 

ingen som i sin vildaste fantasi kunde drömma om att den var 

högsta prioritet. Men då var det deras beräkningar som 

avgjorde. [---] Det fanns ju inget av samhällsbyggnads-

visionen utan det var matematiska beräkningar och jag tror 

inte att man kan jobba med infrastruktur... Om man tar 

Spanien och Portugal, de bygger ju höghastighetståg ganska 

kraftigt. Men de har en vision. Och jag tror inte att man kan ha 

infrastruktur utan att ha en samhällsnyttig, samhällspolitisk 

vision. Den är för mig viktigare än beräkningarna.34 

 

Här riktas kritiken mot den samhällsekonomiska analysens förmåga att 

hantera politisk strävan efter förändring. Den beskrivs som 

bakåtsyftande och opolitisk och därför mindre användbar i samman-

hang där framåtsyftande, politiska beslut ska fattas. Innan jag lämnar 

diskussionen om hur politikerna förhåller sig till underlaget ska jag säga 

något om hur de ställer sig till den samhällsekonomiska analysens 

grunder. 

 

Innehåll och insyn 

Även om många politiker framhåller både styrkor och svagheter hos 

underlaget är det få av dem som, när jag frågar, har något konkret att 

säga om analysmetodens innehåll. Med innehåll syftar jag på 

analysmetodens grundläggande antaganden och marknadsmodell samt 

dess teknologi som bygger på denna modell och som framför allt yttrar 

sig i kommensurering (vad jag tidigare har refererat till i termer av 

konceptuell grund och teknisk struktur). Det händer att enskilda 

aspekter lyfts fram, exempelvis trafikgenereringseffekter eller 

antaganden om framtida oljepris, men med ett undantag35 är det som 

ingen som diskuterar mer än enstaka detaljer i underlaget. Ofta 

klassificeras dessa frågor som tjänstemannafrågor, eller som en 

detaljkunskap som ligger utanför uppdraget som politiker.36 Jag ska 

återkomma till beskrivningen av politikerrollen och politikern som 

användare längre fram i kapitlet.  

I det följande citerar jag relativt utförligt en politiker som är ovanligt 

positivt inställd till samhällsekonomiska underlag. Han har under 

intervjun också betonat de tre dimensionerna i den regionala 

utvecklingsplanen Vision Västra Götaland37 – den sociala, ekologiska och 

ekonomiska dimensionen – som viktiga utgångspunkter i planeringen:  

                                                      
34 20100610b. 
35

 20100608. 
36 20100524, 20100527a, 20100609, 20100610a, 20100531, 20100527b. 
37 Västra Götalandsregionen, Vision Västra Götaland, Regional utvecklingsplan. 
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K: Men uppfattar du att de här tre dimensionerna som du 

nämnde förut att de, tycker du att de beaktas i lika hög grad 

när det gäller just den samhällsekonomiska analysen? 

 

I: Ja, de beaktas alla tre, det vill jag nog säga. Sedan i olika… i 

vilken grad det är ju alltid svårt att säga men… för att 

ekonomi, det kommer ju alltid, alltså det ska ju vara 

ekonomiskt försvarbart och pengarna ska ju överhuvudtaget 

finnas och miljön är alltid med också, hur det påverkar 

miljön. Och sociala faktorer, då kommer det ju in detta med 

arbetsmarknad och möjligheter för människor att få jobb och 

överhuvudtaget kunna vara delaktiga i samhället. Så att… de 

hänger ihop. Sedan alltså till… till hur stora delar, det är alltid 

svårt att säga men de är alltid med alla tre.  

 

K: Har du några tankar om innehållet i den 

samhällsekonomiska analysen? Har du någon egen 

uppfattning om till exempel – ja – om analysmetoden, det 

formaliserade tillvägagångssättet och de grundläggande 

antaganden som finns? 

 

I: Ja, alltså, nu, jag kan ju inte säga att jag är så… jättebra 

insatt i just det konkreta arbetet med att ta fram dem, utan det 

är ju de professionella som gör det. Men att man 

överhuvudtaget tar hänsyn till just de här olika faktorerna då, 

de här tre olika dimensionerna, det är väldigt viktigt och det 

kan jag inte svara på hur, egentligen, man konkret går tillväga 

när man räknar fram detta, det kan jag inte svara på.38 

 

Här förknippas det samhällsekonomiska underlaget med tre breda 

välfärdsdimensioner samtidigt som den intervjuade har svårt att 

förhålla sig till det specifika innehållet, vilket sägs vara fråga för de 

professionella, det vill säga för tjänstemän eller experter. Flera politiker 

svarar helt kort på frågan om synpunkter på analysens innehåll och 

svaren ger intryck av att det även finns en variation i hur liten insynen 

är. En politiker säger: 
 

K: Vilken möjlighet har man som politiker att sätta sig in i 

analysens antaganden och innehåll? Hur ställer du dig till 

kritiken om att underlaget är svårtillgängligt? 

 

I: Ja, jag måste ju säga det att jag har ju inte närmat mig så, så 

att jag har kunnat skaffa mig – egentligen – någon 

uppfattning om det utan det där har ju bara varit en del i det 

totala underlaget […]. För det här med hur lönsam den [en 
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väg] är, det är alltså en procentsats i en kolumn när vi får vårt 

underlag. Jag har inte satt mig in mer i de delarna.39 

 

En annan politiker säger: 
 

Nej, inte så mycket faktiskt, att jag har funderat över… utan 

det räknar jag med att tjänstemännen, mer, tittar på och ger 

oss input i.40 

 

Denna politiker säger sig inte heller ha märkt av någon metodutveckling 

och hänvisar återigen till tjänstemännen. Detta är typiskt.41 Det är inte 

mer än en eller ett par politiker som säger sig ha märkt av någon 

metodutveckling av den samhällsekonomiska analysen.  

Politikernas svar och ansiktsuttryck ger mig intrycket att 

trafikverkens metodutveckling inte är något som de kommer i kontakt 

med eller reflekterar över i det politiska vardagsarbetet. När jag frågar 

om de olika standardunderlagen för objekt får jag ofta förtydliga vilka 

jag menar. Efter ett tag tar jag för vana att själv räkna upp dem när jag 

ställer frågor om olika objektunderlag: 
 

K: Nu vet jag inte heller om den här frågan är relevant för jag 

vet inte exakt vad som har legat på tjänstemännen och vad 

som har legat på ert bord men det finns ju flera typer av 

underlag för varje objekt, exempelvis miljökonsekvens-

beskrivning, samlad effektbedömning och samhälls-

ekonomisk analys. Har du någon uppfattning om hur de 

fungerar i förhållande till varandra? 

 

I: Vi kanske inte på politisk nivå är så inblandade i det där 

jobbet egentligen för vi får ett material och så, där allting är 

med. Men vi är inte – de flesta av oss i alla fall – […] med i 

själva framtagandet utav det där utan det görs ju på 

tjänstemannanivå. Det är ju möjligtvis presidiet i beredningen 

– de är ju mer involverade – men vi vanliga ledamöter vi får 

materialet och sedan är det ju upp till oss själva naturligtvis 

att sätta oss in i det så mycket som möjligt.42 

 

Ytterligare en politiker säger, som svar på min fråga om vilka underlag 

för objekt som de har arbetat med och haft tillgång till: 
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Det är olika rapporter och sedan är det ju… alltså 

tjänstemännen har en väldig fördel här som tar fram 

materialet och vi... det går mycket på förtroende. Vi har 

väldigt duktiga tjänstemän i regionen och vi har stort 

förtroende för dem. Och... jag som enskild politiker 

ifrågasätter aldrig om decimalkommat sitter fel eller rätt eller 

kollar kunskaps-, faktamässigt hur det fungerar. Utan det är 

väldigt mycket förtroende.43  

 

Politikerna har alltså stor tillit till det arbete som tjänstemännen utför. 

De beskriver sin egen insyn i det samhällsekonomiska underlaget som 

begränsad men upplever inte att det är problematiskt, många framhåller 

att politikernas förutsättningar är sådana att de saknar praktisk 

möjlighet att sätta sig in i alla detaljer. Flera säger att de fördjupar sig 

om det är något projekt som är omtvistat eller som de tycker är särskilt 

viktigt. En politiker medger ändå att han har funderat över om något 

skulle vara fel på ”SIKA-modellerna” och om det i så fall skulle leda till 

att fel beslut fattas. Samtidigt understryker han att underlagens 

betydelse för besluten inte är ensamt avgörande.44 

En av politikerna som har arbetat länge – enligt egen uppgift 

närmare tjugo år – med infrastrukturfrågor och som därmed har en 

relativt lång erfarenhet av samhällsekonomiska underlag menar att det 

tar tid att få insyn. Han är en av de få som för ett mer utvecklat 

resonemang kring den samhällsekonomiska analysmetodens innehåll: 
 

K: Det har ju funnits en kritisk diskussion under en ganska 

lång tid som har intensifierats vid vissa tillfällen. Dels 

förespråkare som hävdar att samhällsekonomiska analyser 

ger en helhetsbild och månar om allmänintresset och [dels] 

kritiker som framför allt har framhållit att vissa effekter 

tenderar att lämnas utanför. Och de effekter som man har 

nämnt då är miljöeffekter, jämställdhetseffekter och effekter 

som handlar om regional utveckling.  

 

I: Jag håller nog med [om] den senare [regionala 

utvecklingseffekter], mer än de andra [jämställdhetseffekter 

och miljöeffekter], sedan tror jag inte att man kan bortse från 

de andra heller. Men jag tror att det är naivt att tro att man 

kan räkna ut ett riktigt bevis på koldioxid eller kväveoxider… 

det blir väldigt endimensionellt. Det är ungefär som att du 

kan ta alla värderingar på livet och liksom... värderingar av 

människor och komma fram till en viss krona som de är 

värda. Alltså det finns ju så mycket annat och det kommer att 
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variera över tiden också, de här värdena. Men samtidigt är 

det ju, hur ska du... alltså du måste ju hitta någon modell att 

jobba [med]. Om du tar det här med olyckor, vad är en 

dödsolycka värd? Så kan man väl säga att det borde väl vara 

lite skillnad om man är nittiofem år eller fem år. Men det tror 

jag inte man gör utan dödsolycka som dödsolycka och det 

beror väl på att de orkar… klarar väl inte av den 

diskussionen. Samtidigt, du måste ju hitta något sätt att 

försöka, samhällsekonomiskt, hur många hundra miljoner ska 

man lägga ner på trafiksäkerhet i en stad? Alltså på något sätt 

måste du väl försöka hitta en modell för du kan ju inte satsa 

tio miljarder på varje människa. Då har vi ju inte råd med 

någonting. Men att säga att det är ett givet belopp, att det är 

naturligt att lägga det på det värdet – det kan man ju inte 

riktigt säga.45 

 

Intervjupersonen pendlar i citatet mellan en kritisk problematisering av 

analysen som verklighetsbeskrivning och en mer pragmatisk hållning. 

Samma person har tidigare kritiserat den samhällsekonomiska 

analysmetoden för att vara bristfällig när det gäller stora objekt som har 

strukturerande effekter på samhället och människors resmönster. När 

jag frågar om vad han tycker är ett lämpligt förhållningssätt till 

underlaget säger han att det kan vara bra för att jämföra mindre 

åtgärder. Han framhåller att användningen av beslutsunderlaget blir 

problematisk först när den sker slaviskt eller oreflekterat. Det krävs en 

sund skepsis hos användaren, vilket enligt den intervjuade också innebär 

att underlaget inte avfärdas som värdelöst.46 

Sammanfattningsvis ger majoriteten av politikerna uttryck för att 

analysens innehåll och metodutveckling i första hand är frågor som rör 

tjänstemännen snarare än de politiska beslutsfattarna. Politikerna kan 

dock relatera till det så kallade faktabladet, en sammanställning av 

underlag för regionala objekt som finns i ett häfte på närmare 150 

sidor.47 Varje sammanställning är omkring tre sidor och bygger till stor 

del på de samlade effektbedömningar som trafikverken gjort. 

Faktabladet tycks vara det enda formaliserade objektsunderlag som 

politikerna har egen erfarenhet av och det framstår därmed som ett av 

de mest tydliga sätt varpå politikerna möter det samhällsekonomiska 

underlaget i konkreta beslutssammanhang.  
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 Västra Götalandsregionen, Faktablad för objekt och potter i den regionala planen. Version 2009-

10-20. 



180 | Kapitel fem 

 

  

Faktabladet 

På följande sidor finns sammanställningen för objektet 44 Förbifart 

Lidköping. Objektet framstår inte som unikt i jämförelse med andra 

faktablad. Möjligtvis är det lite ovanligt att nettonuvärdeskvoten är just 

0,0. Vid sidan av faktablad av den typ som här återges, och som är den 

skriftliga basinformation som politikerna får om varje objekt,48 får 

politikerna muntlig information av tjänstemännen som funnits tillhands 

under prioriteringsdiskussionerna i BRU. 

Faktabladet beskriver samtliga projekt utifrån en gemensam mall. 

Förstasidan består av ett antal rutor för olika uppgifter och en 

illustration som oftast utgörs av en kartbild samt en översiktlig 

beskrivning som kortfattat behandlar projektets bakgrund, syfte, 

problembeskrivning och aktuella läge. I den tredje rutan från vänster, 

längst upp på sidan, kan man avläsa nettonuvärdeskvoten angiven med 

en eller ibland två decimaler. I den andra rutan anges projekts 

beräknade totalkostnad i miljoner kronor. På sidan två följer ett förslag 

till åtgärd som redovisas med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Efter 

denna del följer tre sektioner med beskrivningar av effekter, uppfyllelse 

av det övergripande transportpolitiska målet och delmålen samt hur 

projektet svarar på regionala målsättningar och inriktningar. I sektionen 

med nationell måluppfyllelse finns en bedömning av projektets 

uppfyllande av det övergripande transportpolitiska målet, det vill säga 

en sammanvägd bedömning av samhällsekonomisk effektivitet och 

långsiktig hållbarhet.  

Detta faktablad har sammanställts av Västra Götalandsregionens 

tjänstemän. Enligt den intervjuade tjänstemannen var syftet med 

faktabladet att sätta in objekten i ett större sammanhang och att 

underlätta politikernas prioriteringsdiskussion. Grunden för 

sammanställningen var enligt tjänstemannen objektsunderlag från 

trafikverken och Västtrafik, trafikhuvudmannen i Västra Götaland. 

Strukturen för mallen i faktabladet har också påverkats av den regionala 

utvecklingsplanen – det viktigaste regionala måldokumentet – och det 

inriktningsunderlag som Västra Götaland som en del av 

försöksverksamheten fick lämna i inriktningsplaneringen. I bladet finns 

en sektion med rubriken Regionala inriktningar.  

På trafikverkens gemensamma sida för åtgärdsplaneringen har 

merparten av de konkreta underlagen för varje objekt funnits 

tillgängliga för allmänheten under större delen av åtgärdsplaneringen.49 

Här fanns upp till sex olika dokument för varje objekt, innehållande ett 

                                                      
48 Bekräftas av tjänstemannen (20100825) och i flera av intervjuerna med politikerna. 
49 De lades upp i mitten av 2008. 
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mer detaljerat underlag. Förutom den samlade effektbedömningen fanns 

det en kalkyl-pm och mer detaljerade beräkningsresultat som hör till 

den samhällsekonomiska analysen för varje objekt. Den samlade 

effektbedömningen och de samhällsekonomiska beräkningsresultaten 

fanns för de flesta objekt i två versioner, baserade på två olika scenarier. 

Mest lik objektbeskrivningarna i faktabladet är den samlade 

effektbedömningen, som just syftar till att fylla en liknande funktion. 

Illustrationerna och de inledande projektbeskrivningarna i faktabladets 

objektredovisningar är närmast identiska med motsvarande samlade 

effektbedömningar. I resten av faktabladet har vissa delar tillkommit 

och andra uteslutits i jämförelse med samlad effektbedömning. Delen 

Regionala inriktningar i faktabladet finns inte i den samlade 

effektbedömningen, vilket är logiskt med tanke på att regionen använt 

sig av egna och andra regionala underlag utöver trafikverkens underlag 

i framtagandet av faktabladet. Det är en logisk utformning av 

objektsunderlaget – de regionala inriktningarna har hög relevans för 

regionen, inte bara i åtgärdsplaneringen. 

Flera delar i den samlade effektbedömningen som har att göra med 

den samhällsekonomiska analysen har inte följt med till faktabladet. Det 

är delar som har potential att öppna upp för en större medvetenhet om 

den kvalitativa sidan av den samhällsekonomiska analysen. Det är dels 

ett avsnitt som innehåller en sammanvägd bedömning av analysens 

kvalitativa respektive kvantitativa del och dels två avsnitt som heter 

”prissatta effekter” och ”icke prissatta effekter”. Dessa delar synliggör 

bara en del av innehållet i den samhällsekonomiska analysmetoden men 

framför allt tydliggör de att analysen har en kvalitativ del som är 

någonting annat än en bedömning av måluppfyllelse. Här finns den 

kvalitativa delen både isolerad (icke prissatta effekter) och sammanförd 

med det kvantitativa resultatet (sammanvägd bedömning). Det som 

tydligt syns i faktabladet är med andra ord bara slutprodukten av den 

ena delen av den samhällsekonomiska analysen: kalkylen.  
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Figur: Sidan 1 för objektet 44 Förbifart Lidköping, s. 15-17 i Västra Götalandsregionen, 

Faktablad för objekt och potter i den regionala planen. Version 2009-10-20. Återgiven i svartvitt, 

färg i original. 
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Figur: Sidan 2 för objektet 44 Förbifart Lidköping, s. 15-17 i Västra Götalandsregionen, 

Faktablad för objekt och potter i den regionala planen. Version 2009-10-20. 
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Figur: Sidan 3 för objektet 44 Förbifart Lidköping, s. 15-17 i Västra Götalandsregionen, 

Faktablad för objekt och potter i den regionala planen. Version 2009-10-20.   
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Användaren av det samhällsekonomiska underlaget 

I intervjuerna framträder olika bilder av det samhällsekonomiska 

underlagets användare, dels i intervjupersonernas sätt att relatera till 

underlagen och dels i beskrivningar av politikerrollen och den egna och 

andra politikers användning. Samtidigt som en viss användare gestaltas 

i dessa beskrivningar – en användare som exempelvis har svårt att 

förhålla sig till analysmetodens innehåll – sker det också en aktiv 

konstruktion av användning och av olika roller.  

I denna del av kapitlet ska jag i tur och ordning behandla 

tjänstemannen, politikerrollen och de intervjuade politikernas beskriv-

ningar av hur de samhällsekonomiska underlagen används. 

Tjänstemannen är en användare som inte nämns i de andra kapitlen 

men som är en viktig förmedlare av underlag till politikerna.  

 

Tjänstemannen 

Som jag berörde ovan framhåller politikerna tjänstemännen som ett 

viktigt stöd i den politiska prioriteringsprocessen. Den intervjuade 

tjänstemannen är chef för enheten Infrastruktur och kollektivtrafik på 

regionen. Under prioriteringsdiskussionerna har han funnits till hands 

för att svara på frågor om enskilda objekt, frågor som anknyter till 

samhällsekonomiska analyser och andra objektsunderlag. Som redan 

nämnts är det också tjänstemännen som sammanställer faktabladen. Den 

intervjuade tjänstemannen beskriver arbetet med faktabladen som ett 

”hästjobb”. Han förklarar: 
 

[…] eftersom grundunderlaget är skrivet av olika personer i 

olika organisationer så har du olika valör på orden och så. 

”Mycket viktig” kan betyda väldigt olika saker […]. Så man 

får ju på något sätt krypa tillbaka och bli lite mer – jag höll på 

att säga vetenskaplig – lite mer, lite objektiv. Fånga in vissa 

kriterier, fånga in vissa strukturer kanske man kan säga och 

det försökte vi göra.50 

 

Problemet med att ”mycket viktig” kan betyda många olika saker är en 

brist på precision som ges en organisatorisk förklaring – att underlagen 

skrivs av många olika personer i olika organisationer. Intervjupersonen 

är inte helt nöjd med resultatet. Han säger att de lyckades ”sådär” och 

talar om att nå en balans som ibland saknas i faktabladet:  
 

[…] när man läser olika faktablad [för enskilda objekt] och 

försöker bilda sig uppfattningen om vilket av […] tre [objekt] 
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som är viktigast så tycker jag utifrån min kunskap om dem 

och min hyggligt objektiva inställning att [jag] kan säga att 

trean var absolut viktigast, det är inget snack om saken, sedan 

är det lite jämt mellan ettan och tvåan. Men läser du bara 

texten så kanske du får uppfattningen att ettan eller tvåan är 

absolut viktigast. Och då blir det lite fel för då gör vi inte det 

lätt för politikerna som ska läsa.51 

 

I båda citaten konstrueras tjänstemannarollen med hänvisning till 

objektivitet. Det ger hans kunskap en tyngd – när han uttalar sig om 

faktabladets kvalitet gör han det i kraft av att vara insatt och saklig. När 

jag ber honom utveckla varför kvaliteten i faktabladet brister 

återkommer intervjupersonen till svårigheten att hantera kvalitativa 

beskrivningar:  

 
Ja… jag tror att det beror på att… dels – ibland kan man 

kvantifiera saker. Det är lite grann, det kommer tillbaka till 

den här samhällsekonomiska kalkylen. Ibland kan man 

kvantifiera saker och vi har som människor ibland en övertro 

på det som är kvantifierat. Ibland kan vi inte göra det och då 

måste du beskriva det i kvalitativa termer och det tror jag är 

hyggligt lätt att göra om det är en person som skriver hela 

tiden och skriver underlaget från början till slut men så är inte 

fallet. Vi tar ju över […] underlag som kommer ifrån 

Vägverket, ibland Banverket, ibland från Västtrafik – som är 

skrivet av helt olika personer inom de här organisationerna. 

[…] Och då blir det nästan omöjligt för oss att klara det också, 

så att det har sina brister men sedan kan man ju – och det tror 

jag vi sa också – att det här är ett försök att få ihop fakta om 

respektive objektsförslag. Läs det inte för gravallvarligt och 

använd huvudet för att jämföra emellan.52 

 

De kvalitativa beskrivningarna framstår här både som nödvändiga och 

problematiska. De beskrivs i citatet som det som inte kan beräknas, ett 

tema som även förekom i kapitel tre. Samtidigt som intervjupersonen 

intar en skeptisk hållning till kvantifieringen utgör siffror ändå inte ett 

översättningsproblem på samma sätt som kvalitativt uttryckta effekter. 

De komplicerar inte användningen av underlag på samma sätt som 

kvalitativa termer gör. Om detta är orsaken till att den sammanvägda 

bedömningen och icke prissatta effekter utelämnades ur faktabladet är 

oklart. När jag frågar om dessa delar kan tjänstemannen inte ge mig ett 

klart svar på varför de inte togs med men han säger att ”värderande 

omdömen är väldigt svåra att jämföra med värderande omdömen för 
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andra objekt särskilt om det är olika personer och olika myndigheter 

som har skrivit.”53 

Intervjupersonen säger att han i sin roll som tjänsteman tycker att det 

vore angeläget att prestera ett lite bättre underlag. Men han menar också 

att faktabladets betydelse har varit begränsad.  

Tjänstemannen avfärdar inte den samhällsekonomiska analysen som 

kunskapsunderlag, han säger att den har ett värde och att den är ett 

rimligt baskrav, men uttrycker i samtliga tre intervjuer en skeptisk och 

problematiserande hållning mot att den och andra formaliserade 

metoder ges ett allt för stort utrymme i planeringen. Han försvarar 

utrymmet för politiken och tillbakavisar den samhällsekonomiska 

analysen ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. Han hänvisar både till 

bredare perspektiv – helhetsbilder som baseras på många olika 

kunskapskällor – och till specifika regionala förutsättningar. 

Tjänstemannen respekterar trafikverkens ”fackkompetens” som han 

menar är värdefull men karaktäriserar den också som teknisk och ibland 

skrivbordsmässig, det senare i negativ bemärkelse. Trafikverkens 

kunskap omfattar inte det viktiga breda samhällsperspektivet som krävs 

i planeringen och den respekterar inte alltid de regionala förutsättningar 

och skillnader som finns, menar han.   

 
[…] idéer har väl alltid något gott i sig men ibland är de också 

lite… kanske för skrivbordsmässiga, lite för mycket etta och 

nolla. Verkligheten är mer komplicerad än så: det är lite vitt 

och lite svart och sedan är det en stor fet grå zon och det är 

oftast där man rör sig.54 

 

I en annan passage säger intervjupersonen att ”kompetensen att sätta in 

infrastrukturen i breda sammanhang – den har inte trafikverken”55. I 

den sista intervjun uttrycker han en snarlik hållning: ”vi har 

myndigheter som har oerhört mycket kompetens på teknikområdet men 

de är inte samhällsplanerare.”56  

Tjänstemannen problematiserar med andra ord den samhälls-

ekonomiska analysen med hänvisning till behovet av ett brett 

perspektiv. Här menar han att regionen och politiken har sin styrka.  

När jag frågar om hur han ställer sig till de ställningstaganden som 
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gjorts i regeringens proposition57 om att samhällsekonomisk effektivitet 

ska väga tungt säger tjänstemannen: 
 

Det är ju… med det uttalandet är det ju inte riktigt klart hur 

man ser på, om man exakt ska leva efter de här 

samhällsekonomiska kalkylerna. Jag tror att alla vet – och det 

vet ju regeringen inte minst – att det finns en hel del 

svårigheter att få de här samhällsekonomiska kalkylerna att 

ge ett korrekt råd för om man ska göra si eller […] så. För det 

första är de dåliga att på att mäta effekter om man genomför 

större åtgärder som är lite systemförändrande.58 

 

Här ifrågasätts det samhällsekonomiska underlagets förmåga att 

fungera som ett prioriteringsverktyg på basis av analysmetodens 

kapacitet att hantera systemförändring. Intervjupersonen relaterar 

systemförändrande åtgärder till järnvägssatsningar: 
 

Det finns en samhällsekonomisk kalkylmodell som är 

ofullständig [emfas]. Som inte – det tror jag att många är 

överens om – inte på ett likvärdigt sätt behandlar exempelvis 

väg- och järnvägsprojekt. Som inte fångar in […] vad man 

ibland kallar för dynamiska effekter, som är dålig på att fånga 

in systemeffekter.59 

 

Detta säger intervjupersonen är ”ett stort och gigantiskt… 

prioriteringsproblem”60 i den nationella planeringen, troligtvis för att 

han uppfattar att underlaget har ett större inflytande hos de nationella 

planupprättarna, det vill säga trafikverken. Även i den sista intervjun, 

som gjordes efter den senaste metodutvecklingen, vidhåller 

tjänstemannen i stort sett samma inställning. När jag frågar om vad han 

har märkt av metodutvecklingen är det inte något särskilt. På min fråga 

om de samlade effektbedömningarna svarar han att han inte är ”så 

jättebra på dem, måste jag erkänna, vilket indikerar att jag inte är sådär 

vansinnigt fascinerad av resultatet heller.”61 Metodutvecklingen innebär 

säkert en förbättring men det gör, enligt honom, inte underlaget mer 

relevant:  
 

[…] det är ju duktigt folk som sitter och pillar med de här 

kalkylerna och jag är övertygad om att de förbättrar dem 

varje gång men de hamnar ju i […] antaganden som sedan 
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kommer att diskuteras och användas olika av olika 

intressenter. […] Det finns en hel del sådant som det inte går 

att få svar på någonstans.62 

 

De antaganden som intervjupersonen exemplifierar i anslutning till 

ovanstående citat har att göra med framtidens bränslepris och 

fordonsutveckling. Tjänstemannen identifierar sig inte med den syn på 

underlagets roll i planeringen som han förknippar med trafikverkens 

metodutvecklare: 
 

Jag tycker att det finns grupper av människor inom de här 

organisationerna som på något sätt tror att man – i olika 

analysverktyg – kan räkna ut och komma fram till att ’såhär 

borde en prioritering se ut’. Vi har ju en lite annan 

utgångspunkt – vi tror att åtgärderna måste sättas in i ett 

sammanhang: i ett geografiskt sammanhang, i ett tidsmässigt 

sammanhang och i ett sektorsövergripande sammanhang och 

i ett utvecklingssammanhang. Och utifrån det så kanske man 

säger […] att av de här räknevännernas fyra objekt så är det 

tre som är lite ointressanta för oss – ur det samlade 

perspektivet – det är bara ett som är kvar. Och då tittar vi ju 

på: är det bra eller inte? Det är något grundläggande… det 

finns grundläggande olika synsätt på hur det här ska arbetas 

fram […].63 

 

Enligt tjänstemannen har metodutvecklingen inte inneburit några 

revolutionerande förändringar utan framstår snarare som en del av ett 

ständigt förbättringsarbete som andas en övertro på analysmetodens 

betydelse i planeringen. Han motsätter sig inte metodutveckling men 

tycker inte heller att den ligger i linje med den grundsyn på planeringen 

som han själv företräder. Han säger: ”hur bra du än utvecklar 

kalkylmetoden, hur bra du än utvecklar sammanvägd effektbedömning 

så är inte det […] ett tillräckligt underlag.”64  

Den intervjuade tjänstemannen menar att den samhällsekonomiska 

kalkylen ska användas – han refererar genomgående till kalkylen – men 

att det ska ske med viss eftertanke. Användaren bör inte bara titta på 

kvoten. Med en lämplig användning kan man få en uppfattning om ett 

objekt har stora nyttor eller inte. Det samhällsekonomiska underlaget 

kan emellertid inte vara utslagsgivande i en prioritering, menar han. 

Han hävdar att den samhällsekonomiska lönsamheten är mer 

användbar i jämförelsen mellan olika utformningar av ett och samma 
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objekt än mellan olika objekt.65 Svaret på frågan om vilken prioritering 

som är den bästa – om det ens finns ett rätt svar – hittar man inte i det 

samhällsekonomiska underlaget utan i systemperspektivet och det 

breda samhällsperspektivet66 och det är, enligt tjänstemannen, ett svar 

som ges av politiken. 

Just för att det handlar om komplexa beslut – en utgångspunkt även 

för ASEK och SIKA i kapitel tre men som då ledde till den motsatta 

slutsatsen – kan den samhällsekonomiska analysmetoden och andra 

formaliserade underlag bara utgöra en liten del av grunden för 

prioriteringsbeslut:  
 

Det är många hänsyn som ska tas, det är många 

överväganden som ska göras och det är definitivt [emfas] 

överväganden som mycket mer lämpar sig att göras utifrån 

ett helhetsperspektiv än från ett stuprörsperspektiv […].67 

 

Här betonas vikten av ett helhetsperspektiv. Tjänstemannen förespråkar 

ett brett kunskapsintag för att hantera komplexiteten: ”det finns också 

kunskaper inom näringsliv, organisationer och kommuner inte minst!”68 

Han ger här uttryck för en bredare syn på vad som är relevant kunskap 

och markerar också politikens utrymme i beslutsfattandet. Han säger att 

Västra Götalandsregionen försöker hitta metoder att prioritera med 

hänsyn till hela trafiksektorn utifrån: 
 

[…] det här breda samhällsperspektivet, då tror vi att man 

kanske har bäst förutsättningar att hamna rätt eller så rätt 

som möjligt för jag tror inte att det finns, vet inte ens om det 

finns, teoretiskt, något som är exakt rätt i de sammanhangen 

utan det är ju ett antal avvägningar som måste göras och 

ibland är det äpplen och päron och det är ju inte så lätt att 

jämföra det. Det är ju ett av de tillfällen där politiken har sin 

styrka […] – om man kunde bevisa att A är bättre än B som är 

bättre än C då kunde vi ju låta tjänstemännen hantera detta 

rätt upp och ner […] men det är inte så, det här är ju fullt av 

andra överväganden och värderingar.69 

 

Markeringen av politikens utrymme i beslutsfattandet och planeringen 

innebär gränsdragningar mellan den egna rollen och politikerrollen, 

vilket även citatet ovan illustrerar. Tjänstemannen säger: 
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Vi försöker arbeta på det sättet att vi som tjänstemän ska 

serva politiken men det är politiken som ska leda processen. 

Det är politiken som ska säga ’nu går vi ditåt istället för däråt’ 

och det är de som ska göra själva prioriteringen. Vi ska inte 

som tjänstemän slåss för ett visst objekt eller så utan… sedan 

är det ju ibland, kanske, en balansgång med det där men ändå 

så får man försöka hålla tillbaka sig själv.70 

 

Här görs prioriteringen tydligt till en fråga för politiken. Citatet 

beskriver politiken och dess uppgift. I politiken måste det enligt detta 

synsätt finnas utrymme för ett subjekt som leder, vill i en viss riktning 

och som beslutar. I tjänstemannarollen är det utrymmet litet, där får den 

egna personen hållas tillbaka.  

Sammanfattningsvis framträder tjänstemannen som en delvis 

annorlunda användare av det samhällsekonomiska underlaget än 

politikerna. Tjänstemannen hanterar olika objektsunderlag och har 

lättare att relatera till dem än de intervjuade politikerna. Tjänstemannen 

uppvisar även likheter med politikernas förhållningssätt. Han 

problematiserar analysmetoden på liknande sätt och beskriver 

underlaget som en liten del av en helhet. Han framhåller behovet av en 

sammanvägd helhetsbild och av ett samhälls- och ett utvecklings-

perspektiv. De gränsdragningar som han gör mellan beslutsunderlag 

och andra överväganden, mellan tjänstemän och politiker lämnar stort 

utrymme för politiken i beslut om infrastruktur.  

 

Politikerrollen 

Många politiker säger i likhet med den intervjuade tjänstemannen att 

politiker måste ha ett övergripande och sammanvägande perspektiv, en 

helhetssyn.71 I det politiska beslutsfattandet innebär det att 

formaliserade underlag endast är en grund för beslut bland flera andra. 

Denna beskrivning kontrasterar mot ASEKs och SIKAs framställning av 

den samhällsekonomiska analysen som ett sätt att hantera komplexitet, 

göra avvägningar och utgöra en strukturerande helhetsbild.  

I många intervjuer konstrueras politikernas omdöme som en grund för 

att hantera komplexitet och att skaffa sig ett övergripande perspektiv. 

Underlaget framställs som en del i en mångfacetterad helhet och som jag 

berört ovan säger politikerna att det inte är deras uppgift att gå in på 

underlagens detaljer. Flera menar att det åligger dem att ha ett 

medborgarperspektiv vilket några beskriver som att man bör ha en 
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lekmans perspektiv och inte bli för detaljerad eller teknisk.72 

Beskrivningar av politikerrollen sker ofta som en positionering i 

förhållande till tjänstemännen när vi talar om beslutsunderlag i 

planeringen. En politiker säger när vi talar om betydelsen av 

objektsunderlag i prioriteringsdiskussionen: 
 

Det har ju stor betydelse och där har vi ju hjälp utav 

dåvarande Vägverket […] och även gamla Banverket, för de 

sitter ju med en oerhörd kunskap. Och det är ju 

tjänstemännens jobb egentligen att ha den diskussionen med 

dem: ’så här ser det ut, så här är det möjligt’. Så de förser oss 

med fakta. För politikerna sitter ju inte och gräver i allting 

utan vi ska ju försöka se det övergripande då […], utifrån de 

tankar vi har och utifrån de fakta som vi får in så syr man 

ihop ett sådant här dokument [den regionala planen].73 

 

När jag frågar om möjligheterna att sätta sig in i den samhälls-

ekonomiska analysens innehåll säger samma politiker: 
 

Vi får ju förlita oss på det material vi får många gånger. Sedan 

är det klart att man kan undra, ställa frågor omkring det: 

’Varför ser det ut så här? Hur har ni räknat här?’ och så, 

sådana frågor kan man ju ställa men… vi ska ju inte göra 

deras jobb heller, vi ska ju inte lägga oss i och styra i detaljer. 

Vi ska se det strategiska, det stora, vi ska se regionen i stort. 

Och sedan plockar de [tjänstemännen] fram det material som 

de tror att vi behöver för att ta ett bra beslut. [---] [S]edan är 

det ju inte alltid vi har den kunskapen heller, alla är vi ju inte 

vägingenjörer och ska inte heller vara – det ska vi ju inte vara – 

vi är ju politiker, vi ska vara lekmän. Vi ska se det utifrån det 

hållet, vi ska se det ur medborgarnas, vi ska försöka ta på oss 

deras glasögon när vi tittar på det här.74 

 

I citatet görs tydliga gränsdragningar när intervjupersonen talar om vad 

det är och inte är att vara politiker. I en intervju med en annan politiker 

återkommer medborgarperspektivet: 
 

K: Tycker du att det här kunskapsunderlaget fungerar? 

Tycker du att det är lätt eller svårt att arbeta med? 

 

I: Jag tror att man lär sig… det finns ju ett visst tänk i det, det 

gäller som med allt annat att komma på logiken i det tänket. 

Också att förstå vilka vägar som är regionala vägar och vilka 
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som är riksvägar, alltså vad vi betalar för och… Men för folk, 

alltså vi företräder ju medborgarna, jag företräder ju inte 

någon förvaltningsorganisation, jag företräder ju med-

borgarna, jag måste ju försöka – oavsett vem det är som 

betalar för vilken väg, för det är ju helt ointressant för den 

som ska använda den. Jag måste ju tänka ur det perspektivet. 

 

K: Vad innebär det att tänka ur medborgarperspektivet? 

 

I: Jag kan ju inte, jag ska ju inte bli någon planeringstekniker, 

jag är vald för att företräda medborgarna.75 

 

Enligt denna intervjuperson är ett viktigt komplement till det 

formaliserade kunskapsunderlaget att, som hon säger, prata med folk. 

Hon är en av dem som betonar vikten av att politiker har en lyhördhet 

för sin omgivning. Detta kan förstås som en beskrivning av 

kunskapsinhämtning om ett väg- eller järnvägsobjekt men också som en 

del av ett företrädarskap.  Företrädarskapet är centralt i beskrivningarna 

av politikerrollen.76 En annan politiker säger:  
 

Jag upplever nog att min roll, jag är, det är ett företrädarskap. 

Man företräder ju inte sig själv eller sitt parti i den meningen 

utan man företräder medborgarna i det området som, för 

vilka jag har fått det uppdraget. Och min uppgift är ju att 

tydliggöra de önskemål som finns i det området […].77 

 

För att kort sammanfatta avsnittet beskrivs politikerrollen som att ha ett 

övergripande perspektiv, att göra sammanvägningar och att företräda 

medborgaren, vilket sägs innebära att lyssna på människor och att inte 

blir för teknisk. 

 

En användare med många ansikten 

I detta avsnitt behandlar jag politikernas beskrivningar av sin egen och 

andra politikers användning av samhällsekonomiska underlag. Jag har 

ovan visat hur många av politikerna beskriver sig själva som 

sammanvägande användare som gör helhetsbedömningar i beslut. 

Konstruktionen av en kritiskt medveten användare framkommer också i 

flera intervjuer78 där användningen beskrivs i termer av försiktighet, 

förnuft, eftertanke eller en sund skepsis. En politiker som 

problematiserar den samhällsekonomiska analysen för att inte ta hänsyn 
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till transportsystemets klimatpåverkan i tillräckligt hög utsträckning 

beskriver sitt förhållningssätt till det samhällsekonomiska underlaget på 

följande sätt:  
 

Så att det är ju inte det enda kunskapsunderlaget man väger 

in, även om det är viktigt. […] vi tittar ju alltid på dem [de 

samhällsekonomiska underlagen] men jag gör det nog med en 

viss försiktighet. [---] De här beräkningsmodellerna används 

lite.. vi vet väldigt lite om vad som ligger bakom 

beräkningarna som politiker. Det gör att jag tar det nog med 

en nypa… jag läser dem och jag ser på kvoten men jag 

använder nog mitt eget huvud och funderar över varför… 

vad är egentligen syftet med det här [objektet], vad finns det 

för intressen bakom att det här byggs? Det räcker inte med 

den där kvoten för att värdera, inte för min del i alla fall.79 

 

Intervjupersonen säger också att hon inte riktigt litar på det 

samhällsekonomiska underlaget och att hon i varje fall känner ett behov 

av att komplettera bilden med något mer. Samtidigt återkommer hon till 

att hennes insyn är liten och säger att hon: 
 

[…] bara har fått den känslan att den [samhällsekonomiska 

analysen] grundar sig i väldigt hög grad på väldigt 

traditionella tillväxtfaktorer, jag upplever det ofta så eller att 

man använder det [underlaget] på det sättet men jag har 

egentligen inget belägg för det. Jag vet för lite om själva 

beräkningsmodellerna för det.80 

 

Även om den här politikern i likhet de flesta andra intervjuade politiker 

har liten insyn i den samhällsekonomiska analysens innehåll beskriver 

hon sin användning som präglad av en försiktig skepticism och av ett 

sökande efter kompletterande underlag. En annan politiker skildrar ett 

aktivt förhållningssätt till tjänstemännen – att hon efterfrågar underlag 

och att hon alltid frågar om det är något som är oklart.81 

Den kritiskt medvetna användare som här skildras har en viss 

distans till underlaget men kastar samtidigt inte ut barnet med 

badvattnet. Det är ett förhållningssätt till underlaget som implicerar ett 

ställningstagande och ett erkännande av dess värde kombinerat med en 

försiktig skepticism. Framställningen av den kritiskt medvetna 

användaren är kopplad till synen på politikern som en person som 

förmår göra helhetsbedömningar som inbegriper en sammanvägning 
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mellan politiska visioner, företrädarskap, olika hänsyn och olika 

kunskapsanspråk.  

Användningen av det samhällsekonomiska underlaget – här refererar 

de flesta till nettonuvärdeskvoten – framställs också som strategisk.82 

Det är beskrivningar av ett förhållningssätt till underlaget som ett medel 

för att stärka den egna argumentationen eller underminera andras 

argument. Den strategiska användningen skildras ibland i negativ dager 

och ibland mer neutralt, som en acceptans för det politiska spelet och 

politikers sätt att fungera:  
 

Jag tror att man kan säkert, om man tycker att den vägen som 

man själv företräder blir nedvärderad, så kan man säkert hitta 

argument för varför man ska ta med något annat [underlag] 

då. Men om man får en bra samhällsekonomisk effekt på sin 

investering så tycker man att det är ett ganska bra system. 

Men jag tror att politiker fungerar så lite grann.83 

 

Den strategiska användningen beskrivs även som positiv, framför allt 

därför att politiker med starka intressen i ett objekt betraktas som mer 

insatta i underlaget än andra, vilket sägs leda till ett bättre 

beslutsfattande.84 Sådana intressen beskrivs oftast som regionalt snarare 

än partipolitiskt färgade och följdenligt är det kommunalförbundens 

representanter i BRU som figurerar i den här typen av positiva 

beskrivningar av strategisk användning. Sammantaget konstrueras 

användaren av underlagen på varierande och ibland motsägelsefulla 

sätt i intervjuerna. 

 

Kunskaper, intressen och politik 

Politikerna åberopar andra kunskaper än de formaliserade kunskaps-

underlagen, kunskaper som de framställer som en viktig grund för sin 

egen samlade bedömning. Sådan kunskap söks i nätverk, i kontakter 

med människor och aktörer som har en lokal anknytning till ett objekt 

eller genom att försöka skaffa sig egen direkterfarenhet av ett objekt.85 

Det gemensamma för dessa kunskapsanspråk är sökandet efter en lokalt 

förankrad kunskap, en kontextbunden kunskap som tar hänsyn till det 

specifika i rummet men också i tiden. Var någonstans den lokala 

kunskapen slutar och de lokala intressena börjar är omöjligt att säga. 
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Trots att politikerna många gånger drar gränser mellan politiska 

avvägningar och underlag och mellan sin roll och tjänstemännens, 

innebär deras beskrivningar också en dekonstruktion av gränser. Lokala 

intressen och önskemål är en viktig del av det företrädarskap som hör 

till politikerrollen, inte minst för de politiker som representerar en viss 

geografisk del av regionen. Att vara politiker innebär att informera sig 

om medborgarnas önskemål och att göra det till en del av 

helhetsbedömningen, så konstrueras politikerrollen. Men hänvisningar 

till medborgare eller människor som berörs av ett objekt görs inte bara i 

termer av intressen och önskemål utan också av erfarenhet och kunskap.  

Samtidigt som den lokala kunskapen tillskrivs en hög relevans finns 

det också en tendens att klassificera den som subjektiv. Denna 

subjektivitet gör enligt några intervjupersoner kunskapen mindre 

tillförlitlig än ett ”objektivt faktum”. Subjektivitet står också för 

värdering och vilja, personlig prägel – sådant som förknippas med 

politiken. Den kunskap som uppfattas som subjektiv blir därmed svår 

att särskilja från politiken medan den kunskap som uppfattas som 

objektiv får en annan kraft i prioriteringsprocessen. 

Många av de intervjuade politikerna försvarar i likhet med 

tjänstemannen utrymmet för politiken – visionerna, företrädarskapet – i 

beslutsfattandet. Det är ett försvar som begränsar utrymmet för de 

formaliserade underlagen. Samtidigt kan de lokalt förankrade 

kunskapsanspråken ses som en bredare syn på vad som räknas som 

kunskap. Detta är olika sätt att bedriva gränsarbete som ökar utrymmet 

för regionalt inflytande över prioriteringen och utvecklingen av 

transportsystemet. 
 

Lokal och erfarenhetsbaserad kunskap 

Lyhördhet och öppenhet samt en strävan efter att söka information på 

bred front sägs vara viktiga egenskaper för att kunna göra sig en 

helhetsbedömning av ett objekt. Sådana kunskapsanspråk beskrivs som 

kompletterande i förhållande till det formaliserade underlaget. Det är ett 

komplement som går hand i hand med den första typen av 

problematisering: en samhällsekonomisk analys med bristande förmåga 

att representera ett objekts värde skapar utrymme för andra kunskaper.  

Sociala nätverk beskrivs i några intervjuer som en viktig 

kunskapskälla.86 En politiker säger att ”den viktigaste kunskapskällan, 

det är nog de stora nätverken”87 och refererar både till nätverk med 
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lokala aktörer inom näringslivet och till nätverk som förgrenar sig mot 

trafikverken och andra myndigheter med människor som på olika sätt 

berör infrastrukturfrågor i sitt arbete. Några politiker säger att de 

utnyttjar lokala nätverk – till exempel lokala politiker – för att skaffa sig 

en mer välgrundad uppfattning om ett objekt. En politiker säger: 
 

Dels har jag andra.. man pratar också rätt mycket över 

partigränserna när det gäller sådana här saker och sedan har 

jag ju folk i mitt eget parti som kanske bor just uppe i 

Herrljunga: ’du vet den där vägen, berätta för mig om den 

[…]’ eller ’vad tycker du’. Och det kan ju vara någon som 

sitter i kommunstyrelsen där, vad det skulle innebära om 

man drog förbi den där och där.88 

 

Som jag redogjort för i avsnittet om politikerrollen är det flera politiker 

som understryker betydelsen av att ha ett medborgarperspektiv. 

Kontakter med medborgare där ett objekt planeras, med människor eller 

aktörer i form av företag eller andra organisationer beskrivs som viktiga. 

Medborgarperspektivet sätts i relation till den formaliserade kunskapen, 

ibland på min uppmaning och ibland på intervjupersonens eget initiativ.  

En politiker menar att medborgarperspektivet implicerar ett 

underifrånperspektiv som kräver lyhördhet och öppenhet hos 

beslutsfattaren, att prata med medborgarna och lyssna till deras tankar 

och önskemål: 
 

K: Finns det en risk i det - alltså kopplat till det du säger nu – 

finns det en risk i att låta underlag och analyser få en alldeles 

för stor betydelse? 

 

I: Ja det får ju inte ta över. Alltså det är ju viktigt som ett 

underlag för oss men det får ju inte ta över det andra: det 

mänskliga perspektivet, den mänskliga faktorn, det betyder ju 

jättemycket. Om man tänker sig att man ska bygga vägar […], 

ja hur ser det ut? Vad tycker de som kör på vägen? Hur vill de 

att vägen ska vara? Det är ju så man får lyssna lite och inte 

bara säga ’Jamen nu ritar vi vägen där – jättebra!’ […] och 

sedan säger invånarna och trafikanterna ’Jamen vi vill ha den 

där, det vore bättre ur vår synpunkt’. Då får man ju liksom… 

[…] det är sådant jag menar med underifrånperspektiv, att vi, 

man måste se det ur medborgarnas synpunkt. Man får inte 

köra över folk.89 
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Medborgarperspektivet inbegriper i intervjupersonens beskrivning en 

vaksamhet mot att expertisen får för stort inflytande över utvecklingen 

av transportsystemet. Detta synsätt antyder en upplevd konflikt mellan 

expertkunskap och politiskt företrädarskap.90 Att värna utrymmet för 

politiken och för politikernas omdöme verkar inte bara vara en fråga om 

regionalt inflytande utan också om identitet, om att vara politiker. 

Beskrivningarna av de lokala nätverken och kontakterna med 

berörda människor och aktörer genomsyras av att erfarenheten 

betraktas som en viktig grund för kunskap. Det är människors konkreta 

och vardagliga erfarenhet som efterfrågas men också deras önskemål 

baserat på denna erfarenhet. En politiker framhäver att kunskap måste 

inhämtas från de personer som är direkt berörda av nya vägprojekt, 

bland annat därför att politikerna inte har tid att själva skaffa sig den 

typen av lokalbaserad kunskap.91 Även den egna, direkta erfarenheten 

framställs som en källa till kunskap i några intervjuer.92 När jag frågar 

en politiker hur det går till när man sitter med uppgiften att välja ut och 

prioritera infrastrukturinvesteringar svarar hon: 
 

Det är ju väldiga avvägningsfrågor tycker jag. Eftersom jag 

inte kommer härifrån så har jag åkt runt på de flesta vägarna, 

när jag kom in i regionen, för att se själv. [---] Och där gäller 

det, tycker jag, att försöka lyssna ordentligt som 

regionpolitiker och försöka prioritera.93 

 

Direkt eller indirekt erfarenhet präglar även uttalanden om att man 

känner sitt eget område eller ”sina objekt” bäst.94 Lokala politiker, både 

kommunala politiker och kommunalförbundens representanter i BRU, 

kan bidra med lokal kunskap enligt flera av de intervjuade. De ”kan 

mycket mer om sina objekt och kan naturligtvis beskriva dem”95 och ”är 

det något fel i det skriftliga materialet markerar de det tydligt”96. En 

politiker säger:  
 

Man får ha respekt för att de som sitter och arbetar med de 

här frågorna [i kommuner] kan det här bättre och det går 

kanske aldrig riktigt att beskriva i ett skriftligt material heller 
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utan då fyller de på med uppgifter, de kan vara viktiga för oss 

att veta också.97  

 

De lokala politikerna framställs alltså som strategiska användare av 

underlagen men också som besittare av värdefull lokalkännedom, som 

saknas i formaliserade kunskapsunderlag. Deras kunskaper fyller både 

en kompletterande och en granskande funktion.98 En politiker för ett 

liknande resonemang om att inte politiker men lokala intressegruppers 

strategiska kunskapsanvändning fyller en funktion. Han säger: 
 

Det är ju […] få frågor som kan engagera människor så 

mycket som om man tar ned ett träd i onödan och så. Och det 

är ju så att naturen berörs väldigt starkt när man gör den här 

typen av stora infrastrukturella investeringar. Och det 

mobiliserar ju människor på många olika sätt och många utav 

de grupperna är väldigt pålästa. Mycket kunniga [emfas].99  

 

Intervjupersonen nämner också näringslivsföreträdare som organiserat 

sig för att driva sina intressen. Även här skildras en strategisk 

användning av kunskap – man vill kunna argumentera för att driva sina 

intressen – som tillför något. Enligt den intervjuade fyller den närmast 

en granskande funktion som tvingar honom själv och andra politiker att 

sätta sig grundligt in i ett objekt för att kunna föra en diskussion med 

dessa grupper. Han betonar i likhet med andra politiker betydelsen av 

lyhördhet och öppenhet i planeringen.100  

Det finns naturligtvis variationer i hur stor vikt som politikerna 

lägger vid lokal och erfarenhetsbaserad kunskap i intervjusamtalen. En 

av dem som särskilt hävdar den lokala kunskapens betydelse men som 

samtidigt klassificerar den som subjektiv och det formaliserade 

underlaget som mer eller mindre objektivt, säger: 
 

[…] det är mycket, i slutändan, som handlar om den lokala 

kunskap som ledamöterna i BRU har om sin omgivning, alltså 

vad som är viktigt och inte. [---] Så är det med varje 

investeringsobjekt att den lokala kunskapen är… väger tungt, 

det gör den.101 

 

När jag ber honom berätta om vilka kunskapsunderlag de har haft säger 

han: 
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[…] beskrivningar av objekten, nettonuvärdeskvot och 

miljöbelastningar och så vidare har ju varit med i processen. 

Men sedan, till syvende och sist, så är det den lokala 

kunskapen om vad det här egentligen betyder.102 

 

En annan politiker, som är den som minst hävdar den lokala 

kunskapens betydelse som en kompletterande grund för beslut, delar 

föregående politikers mening om att man känner sitt eget område bäst. 

Men för den här politikern så blir det inte en tillgång utan istället ett 

hinder för att se regionen som helhet – en grund för ett revirtänkande 

som beror på att politiker har svårt att relatera till andra delar av 

regionen som de inte känner till lika väl.103 Han är den enda av de 

intervjuade som förhåller sig till det samhällsekonomiska underlaget 

som en helhetsbild och som säger att det vore önskvärt att den fick 

större betydelse som beslutsunderlag. Han tycker emellertid att 

planeringen har fungerat ganska bra. Även den här intervjupersonen 

konstruerar politikers kännedom om sitt område som subjektiv, till och 

med känslomässig, vilket i hans fall diskvalificerar den som en 

tillförlitlig beslutsgrund. Jag ska återkomma till den beskrivningen i 

nästa avsnitt. 

 

Fakta, siffror, beskrivningar och bedömningar 

I detta avsnitt analyserar jag hur olika kunskaper värderas genom att 

relateras till varandra utifrån subjektivitet och objektivitet. Kunskap 

motiveras av de intervjuade både med hänvisning till lokal förankring 

och till neutralitet och oberoende.  

Som jag berört ovan konstrueras den kunskap som har en lokal 

förankring många gånger som mer relevant för prioriteringen än de 

formaliserade underlagen. Den direkta eller indirekta erfarenheten sägs 

visa hur saker egentligen är eller vad ett objekt egentligen betyder på en 

viss plats och i ett specifikt samhälle. Samtidigt beskrivs den lokala 

kunskapen som mer subjektiv – aldrig som objektiv. Formaliserade 

underlag tillskrivs i högre grad neutralitet och objektivitet. 

När den samhällsekonomiska analysen eller andra formaliserade 

underlag tillskrivs neutralitet görs detta ofta med hänvisning till att de 

produceras någon annanstans än i det lokala sammanhanget eller av 

tjänstemän som tillskrivs en neutral hållning, en distans. En politiker 
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säger att de ”framställs centralt”104. Den politiker som jag refererade till i 

slutet av förra avsnittet och som ger uttryck för den mest positiva 

inställningen till det samhällsekonomiska underlaget säger: 

 
I: […] Sedan en annan del som jag tycker är väldigt viktigt när 

man sitter och ska göra prioriteringar det är ju – just för att få 

den här neutrala synen på det – det är faktiskt att se på 

samhällsnyttan. Att räkna fram […] den här 

nettonuvärdeskvoten – NNK – […] där i princip allt över noll 

är positivt och så finns det ju en skala. Det tycker jag är viktigt 

att man faktiskt kan förhålla sig till det, för det visar ju ändå, 

på ett neutralt sätt samhällsnyttan oavsett var i regionen det 

objektet ligger. [Det visar] att här är det viktigt att det byggs.  

 

K: Hur menar du med neutralt? 

 

I: Ja, det är… det är ju ändå någon som räknar fram detta 

enligt bestämda formler och nyckeltal, det är ju tjänstemän 

som är experter på området som […] vet att de har räknat 

fram det här. Utan […] att man känslomässigt som kanske 

politiker eller tjänstemän kan tycka – beroende på var de bor 

någonstans eller hur mycket de själva och för sina invånare 

kommer att få nytta av detta, då blir det gärna känslomässigt 

– att vi tycker att det objektet är viktigare, därför att man 

känner till den delen, det området, bättre i regionen och det 

skulle vara si och så stor nytta för våra invånare just där men 

man känner ju inte alls till en annan del i regionen och 

förhållandena för de invånarna. Utan […] den här modellen, 

där räknar man fram – som sagt – på ett neutralt sätt och 

oberoende var någonstans i regionen så kan man ju se att här 

visar det sig att om vi bygger det här så får vi en snabb 

återbetalning. Vi får pengarna tillbaka i form av samhälls… 

nytta på grund av det och det och det lönar sig helt enkelt att 

bygga det här projektet.105 

 

Den samhällsekonomiska analysen tillskrivs här neutralitet med 

hänvisning till kvantifiering och bestämda metodregler samt frånvaro av 

känslor och lokal kännedom. Detta innebär att en gränsdragning görs 

mellan centralt producerad objektiv kunskap och lokalt förankrad 

subjektiv kunskap. 

Den politiker som citerades i slutet av föregående avsnitt och som 

istället fäste stor vikt vid lokal kunskap i beslutsfattandet återkommer 

till distinktionen subjektivitet och objektivitet under ett par, tre tillfällen 
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under vårt intervjusamtal.106 Han visar ett dubbelbottnat förhållningssätt 

genom att inta delvis motstridiga positioner. Å ena sidan framhåller han 

den bristande relevansen hos det samhällsekonomiska underlaget – som 

han refererar till som ”nettonuvärdeskvot”, ”nyckeltal” eller ”faktatal” – 

och ställer den emot en mer relevant lokalt förankrad kunskap. Å andra 

sidan tillskriver han det samhällsekonomiska underlaget en objektivitet 

och neutralitet som skiljer den från subjektiva beskrivningar och 

bedömningar:  
 

I: [---] Det är en hel del fakta men också lite – vad ska man 

säga – subjektiva beskrivningar. 

 

K: Hur menar du då: subjektiva beskrivningar? 

 

I: Ja alltså de här som talar om vad sågverket i Nössemark 

betyder för bygden och det då, att även om det kanske står 

’Nettonuvärdeskvot minus 1,3’ så har det sågverket en enorm 

betydelse, inte bara för bygden där utan för skogsindustrin i 

Dalsland. Så – ja – det blir ju även de beskrivningarna som har 

betydelse.  

 

K: Att det är beskrivningar från människor som är berörda? 

 

I: Ja. Berörda eller känner till.107 

 

När intervjupersonen resonerar kring olika kunskaper på det här sättet 

är det ett resonemang som handlar om kunskapers värde.  Den här 

politikern beskriver – i likhet med en övervägande del av de andra 

intervjupersonerna – erfarenhetsbaserade och lokalt förankrade 

kunskaper som ett viktigt komplement till formaliserade underlag som 

den samhällsekonomiska analysen. Samtidigt – och här finns 

motsägelsen – förlorar de lokala och ofta erfarenhetsbaserade 

beskrivningarna tyngd just på grund av att de framställs som subjektiva.  

Samma politiker kritiserar den samhällsekonomiska analysen för att 

utelämna viktiga effekter. Enligt honom omfattar detta underlag det 

som är möjligt att beräkna. När jag frågar honom om kvalitativt 

uppskattade effekter i den samhällsekonomiska analysen säger han:  
 

I: Jo det har vi ju lite grann det här – hade en [planerings-] 

omgång – pil rakt upp, pil snett åt sidan, pil ner och så och 

det var ju det kvalitativa. Men det är ju också… vem bedömer 

det? Alltså det är ju någon, det blir ju en subjektiv bedömning 
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egentligen eftersom det inte finns några faktatal, riktigt, 

bakom det. Alltså säger man ’miljömålen är uppnådda’ – ja, 

det kanske jag tycker men inte du, för du kanske väger in 

något mer, subjektivt, än vad jag väger in. Så det finns alltid 

en gråzon. Men den kvalitativa redovisningen, det redovisas 

på det sättet då men det redovisas också för att.. det är ju inte, 

ja, den absoluta sanningen och kan inte vara så för kvalitativa, 

ja, då är ju det… det är ju ingen absolut sanning i det, tycker 

jag.108 

 

Här görs en gränsdragning mellan bedömning och ”faktatal” med 

utgångspunkt i att bedömningen tillskrivs subjektivitet. Medan 

faktatalen sägs finnas bakom så sägs bedömningen göras av någon. 

Intervjupersonen suddar ut gränsen mellan denna bedömare och sig 

själv – här finns en gråzon, säger han själv. Att kunskapen tillskrivs 

subjektivitet gör den svårare att särskilja från politiken. 

Neutralitet sätts i flera intervjuer i samband med beslutsunderlagets 

tillförlitlighet och kan till viss del kompensera för andra brister: även om 

det samhällsekonomiska underlaget kan innehålla fel så är det lika fel 

för alla objekt, säger en politiker, som menar att det ändå är en 

vedertagen modell.109 En annan politiker efterlyser vad han kallar för 

kvalitetssäkrad information och syftar inte specifikt på den 

samhällsekonomiska analysen eller något annat formaliserat underlag 

som förekommer i planeringen. Han menar att det finns mycket 

information tillgänglig på internet men att det vore bra med en källa där 

man samlade information som var kvalitetssäkrad. När jag frågar vad 

det skulle innebära svarar intervjupersonen: 
 

[…] Om det är så att du ska skriva fram ett förslag till en 

beslutande församling […] och det gäller mycket pengar och 

det gäller miljökonsekvenser, det gäller olika saker, så är det 

klart att det är en väldig styrka att kunna säga detta att det 

här materialet, det har vi säkerställt att det är verifierat och 

det är bra osv. och det gör vi på följande sätt, för vi har 

hämtat det där och där och de har bara material som är si och 

så. Alltså du får en, det är ju en styrka i ett sådant underlag. 

Det är ju inte att någon tyckt någonting eller att någon har 

försökt att sälja någon ny teknik genom att skriva en rapport 

och sedan lagt ut den då, på nätet, utan det här är ju 

någonting som är beprövad och analyserad kunskap som 

man levererar ut då på ett kvalitetssäkrat sätt.110 
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Intervjupersonen framhåller neutraliteten hos kunskapen – frånvaron av 

åsikter och kommersiella intressen – som ett viktigt kvalitetskriterium. 

Citatet leder också in på ett annat intressant tema – kunskapens politiska 

potential. Intervjupersonen relaterar till ett politiskt sammanhang och 

talar om styrkan i att underbygga sitt förslag med ett sådant underlag. 

Detta är något som berörs av fler intervjupersoner.  

Ju mer objektiv kunskap uppfattas som desto större tycks dess 

politiska potential vara. Det objektiva framstår som frånvaron av 

subjektivitet i Porters mening och därmed som opolitiskt.111 Den lokala 

och erfarenhetsbaserade kunskapen tillskrivs inte dessa kvalitéer även 

om den många gånger framställs som mer relevant. Beskrivningarna av 

kunskapers värde är motsägelsefulla, precis som i ASEKs och SIKAs 

publikationer finns det förskjutningar i materialet. 

Jag har ovan behandlat hur distinktionen objektiv–subjektiv visat sig 

meningsfull i några politikers konstruktioner av kunskapens värde och i 

gränsdragningar mellan olika kunskaper. Har distinktionen en 

betydelse för hur politiker ställer sig till den samhällsekonomiska 

analysens kvantitativa respektive kvalitativa delar? Den politiker som 

jag citerar ovan (s. 202) ger uttryck för det, men frågan är svår att svara 

på eftersom få politiker relaterar till den samhällsekonomiska analysen 

som något kvalitativt överhuvudtaget. Flera politiker tillskriver 

emellertid kvantitativa underlag, i bred mening, ett värde utifrån rent 

pragmatiska hänsyn med hänvisning till tydlighet, enkelhet och 

jämförelse.112 Det ges också exempel på motsatsen. I en intervju frågar 

jag om intervjupersonen tycker att det har någon betydelse att vissa 

effekter uttrycks med siffror och andra med ord: 
 

I: Jag tror att det är bättre med ord. För ord… när man väljer 

ord så gör man ju en värdering. En siffra är ett resultat. Och 

då kan man ju börja diskutera vilka parametrar som ligger 

bakom siffran […], det är bättre att diskutera ett ord.  

 

K: För att det är lättare för dig som beslutsfattare att relatera 

till ett ord? 

 

I: Det är inte bara det utan… för mig är det ju politiska 

beslut.113 

 

Den här intervjupersonen konstruerar värdering som något annat än en 

beräkning och han sammanför den med politiken. Här blir kvalitativa 
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omdömen något som är mer värt än det kvantitativt uttryckta. I samma 

intervju:  
 

K: Utifrån dina erfarenheter och dina perspektiv, vilken roll 

ska ett kunskapsunderlag som samhällsekonomiska analyser 

ha i ett politiskt beslutsfattande? 

 

I: Jag tror att det är bra att ha, all kunskap man kan få ska 

man ha. Men sedan får det inte vara så att den ena kunskapen 

är så starkt styrande. Den får aldrig ta över visionen. Den 

dagen matematisk kunskap tar över politiken då dör politiken. 

Då behöver inte vi finnas, då räcker det med en stor dator.114 

 

En annan politiker säger: 
 

Man måste säga att det finns en dynamik i det här och att det 

måste drivas av annat än bara kalkyler115 

 

Båda dessa uttalanden markerar att politiken bör ha ett stort utrymme i 

planeringen. En annan politiker understryker på liknande sätt att 

”politik är inte vetenskap”116 och säger att även om kunskap är viktigt så 

måste politik bygga på visioner. Ytterligare en politiker gör stor skillnad 

på administrativa och politiska organisationer, syftande på trafikverken 

respektive de regionala självstyrelseorganen. Han beskriver det som två 

olika system men inte som en motsättning. Han säger att den politiska 

organisationen innebär en större handlingsfrihet i beslutsfattandet. 

Enligt denna intervjuperson är den regionala utvecklingsplanens mål, 

det vill säga de regionala politiska målen, det som bör vara styrande i 

den regionala planeringen.117  

Dessa synpunkter är med andra ord typiska. Politikernas omdöme 

konstrueras genomgående som den viktigaste grunden för beslut: att 

kunna bilda sig en helhetsuppfattning där inte bara olika slags 

kunskaper vägs samman utan också politiska hänsyn och lokala 

intressen. Förmågan att utöva ett sådant omdöme blir därmed viktigt för 

att kunna utöva det företrädarskap som så starkt präglar politikernas 

beskrivningar av sitt uppdrag. Denna föreställning om det politiska 

omdömet tycks förutsätta att gränsdragningen mellan kunskap och 

politik inte får bli för skarp. Omdömet är gränsöverskridande och det 

yttrar sig i intervjuerna som ett dekonstruerande av gränser. Den 
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samhällsekonomiska analysens betydelse reduceras utifrån ett sådant 

synsätt till ett bland många andra hänsyn, och ibland närmast till ett 

retoriskt redskap. Den får inte samma centrala betydelse som den 

nationella transportpolitiken eller ASEK och SIKA ger den. 

 

Avslutning 

Jag har i detta kapitel analyserat regionala beslutsfattares 

förhållningssätt till det samhällsekonomiska underlaget och deras 

beskrivningar av kunskap och politik i bredare mening. Utöver det har 

jag analytiskt behandlat tjänstemannen som användare av de 

samhällsekonomiska underlagen.  

I kapitlet visar jag hur de intervjuade politikerna och tjänstemannen 

begränsar utrymmet för det samhällsekonomiska underlaget genom att 

uttrycka ett motstånd mot att låta det vara styrande för beslut om 

infrastruktur. Ingen av de intervjuade avfärdar samhällsekonomiska 

analyser som beslutsunderlag men de värnar samtidigt om ett bredare 

kunskapsbegrepp, som inbegriper lokala och erfarenhetsbaserade 

kunskaper, samt om ett utrymme för politiska avvägningar och visioner. 

Framför allt värnar de ett utrymme för politikernas omdöme som grund 

för beslut. 

Inledningsvis behandlar jag begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. Ju längre bort från ASEK och SIKA detta begrepp befinner 

sig, desto mindre tycks det fyllas med en innebörd som stämmer 

överens med den samhällsekonomiska analysens ontologi och 

välfärdsbegrepp. I föregående kapitel visade jag hur målet om 

samhällsekonomisk effektivitet framställdes som ett brett välfärdsmål i 

transportpolitiken samt hur man i propositionerna argumenterade för 

ett vidgat samhällsekonomiskt synsätt. Både detta synsätt och begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet förklarades i propositionerna med 

hänvisning till den samhällsekonomiska analysmetoden utan att dess 

grundläggande modell och antaganden klargjordes. Min slutsats av 

detta var att metodens konceptuella delar – dess teoretiska och 

ontologiska grunder – på detta sätt gjordes till en svart låda i den 

formulerade transportpolitiken. De regionala politikerna förhåller sig till 

begreppet samhällsekonomisk effektivitet på två sätt. Några politiker 

förhåller sig likt propositionerna till det som ett brett välfärdsbegrepp. 

Andra associerar begreppet samhällsekonomisk effektivitet med 

analysmetoden och är mer skeptiska till dess användbarhet.  
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Trots att flera politiker visar ett kritiskt förhållningssätt till det 

samhällsekonomiska underlaget har de med få undantag svårt att 

relatera till analysens innehåll, liksom till olika standardunderlag för 

objekt. Några klassificerar dessa frågor som tjänstemannafrågor och 

lokaliserar dem därmed utanför sin roll som politiker. De relaterar 

uteslutande till det samhällsekonomiska underlaget i kvantitativa 

termer och tycks ha en vag eller obefintlig kunskap om analysens 

kvalitativa delar. En tänkbar förklaring till detta och till att politikerna 

har svårt att relatera till innehåll och olika objektsunderlag, är 

faktabladets utformning. I faktabladet sammanfattas det samhälls-

ekonomiska underlaget i en ruta där nettonuvärdeskvoten anges. 

Sektionen med de icke-prissatta effekterna och den sammanvägda 

bedömningen som finns i de samlade effektbedömningarna finns inte i 

faktabladet. En central slutsats för detta kapitel är att den 

samhällsekonomiska analysmetodens innehåll även hos de regionala 

beslutsfattarna till stor del utgör en svart låda. Det gäller inte bara den 

konceptuella grunden utan även mer tekniska delar. 

Tjänstemannen relaterar till underlagen på ett delvis annorlunda sätt 

än politikerna. Han är tekniskt mer insatt och för ett mer utvecklat 

resonemang om den samhällsekonomiska analysen. Han relaterar i 

högre utsträckning till analysmetodens innehåll. I likhet med flera 

politiker visar han ett motstånd mot att ge den samhällsekonomiska 

analysen ett, i hans ögon, alltför stort utrymme som prioriteringsgrund. 

Han månar om politiken, politiska visioner och ett samhälls-

utvecklingsperspektiv. Han upprätthåller i intervjusamtalet en gräns 

mellan sin roll och politikernas med utgångspunkt i å ena sidan 

objektivitet och saklighet och å andra sidan subjektivitet och politisk 

vilja. I hans beskrivning är det inte metodproblem eller metodutveckling 

som är avgörande för den samhällsekonomiska analysens utrymme som 

grund för prioritering. Tjänstemannen talar istället om grundläggande 

skillnader i sättet att se på planering. Han markerar och försvarar 

utrymmet för politiken. 

Som framgår ovan gör både tjänstemannen och politikerna 

gränsdragningar mellan tjänstemanna- och politikerrollen. För 

politikerna handlar denna gränsdragning till stor del om att skaffa sig 

ett övergripande perspektiv – att göra en helhetsbedömning – och att 

inte bli för detaljerad. Flera politiker tar i det sammanhanget avstånd 

ifrån att låta expertkunskap ta överhanden. Politikerna framhåller 

lyhördhet, öppenhet, nätverk, ett brett kunskapsintag och egen 

erfarenhet som viktiga förutsättningar för att skaffa sig en uppfattning 

om ett objekt och dess värde för samhället. Några politiker talar om ett 
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medborgarperspektiv som en del av ett företrädarskap och relaterar det 

till kunskap. Här blir expertkunskapen ett problem för företrädarskapet 

om den ges ett för stort utrymme. Att vara politiker beskrivs som att inte 

bli för teknisk – att vara lekman och inte expert. Det är en omsorg om 

gränsen liknande den som jag beskrev i det tredje kapitlet, med den 

skillnaden att den visas av politikerna. Att komma för nära expertisen 

riskerar att skada trovärdigheten som politiker. Hos både expertis och 

politiker handlar trovärdigheten om representation – i det ena fallet en 

representation av objekt och i det andra fallet av subjekt, människan. 

Slutligen betonar flera politiker vikten av att ha en sund skepsis i 

användningen av samhällsekonomiska analyser och en stor del av de 

intervjuade menar att det bara utgör en begränsad del av grunden för 

prioriteringen mellan objekt. 

På det hela taget framställs en mångfacetterad användare i inter-

vjuerna. Flera intervjupersoner beskriver den strategiska användningen 

som en del av politikerrollen, men några menar också att den på ett 

positivt sätt kan bidra till en granskning av underlaget eftersom det 

finns konkurrerande intressen hos olika politiker. Sådana intressen 

beskrivs framför allt som geografiskt färgade men i delar av materialet 

framträder även intressen med utgångspunkt i politisk färg, detta gäller 

miljöintressen och synen på fördelningen av medel mellan väg- och 

järnvägsåtgärder. 

De intervjuade politikerna öppnar i likhet med tjänstemannen upp 

för ett bredare kunskapsbegrepp och ett större utrymme för politiska 

avvägningar och visioner, vilket korresponderar med problem-

atiseringen av den samhällsekonomiska analysens sanningsanspråk och 

relevans i planeringen. De gör anspråk på annan kunskap vid sidan om 

de formaliserade objektsunderlagen. Den kunskapen har en lokal 

förankring och bygger i hög grad på direkt eller indirekt erfarenhet. I 

och med detta konstrueras vad som kan kallas för en värderingens 

epistemologi. Samtidigt kategoriseras den lokala och erfarenhets-

baserade kunskapen i intervjusamtalen som subjektiv medan det 

samhällsekonomiska underlagets kvantitativa resultat ofta tillskrivs 

objektivitet i bemärkelsen neutralitet. Det samhällsekonomiska 

underlaget kopplas av de flesta intervjupersoner inte samman med 

intressen eller politik, även om sådana associationer också förekommer i 

enstaka delar av materialet. Ett exempel här är den intervjuperson som 

förknippar underlaget med sina politiska motståndares intressen.  

Sammanfattningsvis görs värderingen av ett väg- eller järnvägsobjekt 

både till en kunskapsfråga och till en politisk fråga på ett sätt som 

skapar större utrymme för lokala och erfarenhetsbaserade 
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kunskapsanspråk och för politiska avvägningar och visioner. I centrum 

står politikernas omdöme som i intervjuerna beskrivs som den 

viktigaste grunden för beslut. Det beskrivs som en sammanvägning av 

ett antal olika hänsyn och kunskaper där företrädarskapet, det vill säga 

representationen av medborgaren, är en central del. En värdering måste 

alltid, enligt detta sätt att se det, baseras på ett politiskt mandat. I 

förlängningen innebär detta givetvis ett större utrymme för regionalt 

inflytande än vad den nationella transportpolitiken, ASEK och SIKA 

tycks förutsätta.   

 

  



  



 
SLUTDISKUSSION 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie handlar om samproduktion och gränsdragning mellan 

expertis och politik. Mitt syfte har varit att utforska och ge en analys av 

den samhällsekonomiska analysens roll i transportpolitik och långsiktig 

planering av infrastruktur. Med utgångspunkt i ett ifrågasättande av 

föreställningen om att det finns givna gränser mellan vetenskap och 

expertis å ena sidan och samhälle och politik å den andra, har jag 

undersökt hur den samhällsekonomiska analysen både formar och formas 

av det diskursiva politiska sammanhang där den tillämpas. Jag har visat 

hur den samhällsekonomiska analysen på olika sätt framställs – hur den 

motiveras, beskrivs, diskuteras och kritiseras.  

Detta kapitel består till största delen av en sammanfattande 

diskussion av min analys i de tre empiriskt baserade kapitlen. 

Avslutningsvis diskuterar jag några övergripande teman och berör 

frågan om konsekvenserna av den samhällsekonomiska analysens 

centrala roll i den formulerade transportpolitiken och dess styrning av 

planeringen. I anslutning till det säger jag några ord om avhandlingens 

vetenskapliga bidrag. 

 

* 

Avhandlingens tredje kapitel, En riktig värdering, är en analys av hur 

ASEK och SIKA framställer den samhällsekonomiska analysmetoden 

genom att redogöra för dess motiv och begränsningar. I det ingår 

beskrivningar av den långsiktiga planeringen såväl som av 

beslutsfattarens behov. Jag hävdar att ASEK och SIKA formulerar frågan 

om transportsystemets utveckling som ett ekonomiskt problem genom 

att närma sig verkligheten som en marknad. Denna formulering av 

problemet avpolitiserar frågan och möjliggör gränsdragningar mellan 

expertis och politik som ger stort utrymme åt det samhällsekonomiska 

underlaget i det politiska beslutsfattandet. Konstruktionen av 
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transportsektorn som en misslyckad marknad blir avgörande för hur 

analysmetoden kan motiveras.  

I kapitlet visar jag hur den samhällsekonomiska analysen motiveras 

som ett välfärdsmått, som ett effektivitetskriterium, som en helhetsbild, 

som en väg till uppfyllelse av det övergripande målet, som ett neutralt 

och demokratiskt underlag, som ett underlag för jämförelse och ett sätt 

att ”skapa jämförbarhet” och slutligen som ett viktigt underlag. En 

central del av mitt ärende i detta kapitel är att visa hur dessa anspråk 

görs av ASEK och SIKA. Som framgått är problemformuleringen och 

framställningen av transportsektorn som en misslyckad marknad 

grundläggande. När den samhällsekonomiska analysen framställs som 

ett mått på välfärd och effektivitet görs det med utgångspunkt i 

nationalekonomisk, neoklassisk mikroteori och med det följer en 

epistemisk auktoritet, en auktoritet grundad på bättre vetande. Denna 

resurs är på ett tydligt sätt kopplad till problemformuleringen, eftersom 

ekonomiska problem aktualiserar en ekonomisk vetenskap och en 

ekonomisk expertis. Det transportpolitiska målet utgör en resurs i 

beskrivningen av det samhällsekonomiska underlaget som ett relevant 

underlag. Flera motiveringar tar också utgångspunkt i en beskrivning av 

den samhällsekonomiska analysens innehåll liksom de praktiker som 

hör samman med analysmetoden. Detta gäller anspråket på att ge en 

helhetsbild som bygger på en beskrivning av underlagets innehåll som 

”i princip” omfattande alla effekter av en åtgärd för alla individer i 

samhället. Anspråken på att vara ett neutralt och demokratiskt underlag 

görs med hänvisning till dels den standardisering som präglar metoden 

och dels representationen av individernas betalningsvilja, som översätts 

till medborgarnas värderingar. Här använder jag mig av Theodore 

Porters begrepp mekanisk objektivitet.1 Motiveringen att de 

samhällsekonomiska underlagen skapar jämförbarhet görs med 

hänvisning till att man eftersträvar att uttrycka alla värden i det 

gemensamma måttet pengar. Jag närmar mig detta analytiskt med hjälp 

av begreppet kommensurering.2 Det återstående sättet att motivera 

underlaget – som ett viktigt underlag – kan betraktas som ett 

övergripande anspråk vars resurs närmast utgörs av de andra 

motiveringarna. Sammantaget framhäver dessa motiveringar att 

underlaget är politiskt viktigt i generell mening.  

En viktig iakttagelse i kapitel tre är att materialet genomgående 

uppvisar ett mönster där anspråk varvas med reservationer som innebär 

                                                
1 Porter 1995. 
2 Espeland 1998, Espeland & Stevens 1998. 
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att starka anspråk också sätts inom parentes. Jag har argumenterat för 

att detta resulterar från ASEKs och SIKAs hantering av två övergripande 

hänsyn som måste balanseras mot varandra. Det handlar här om 

sanning och relevans: den samhällsekonomiska analysens legitimitet 

vilar på att den uppfattas som en verklighetsbeskrivning som är relevant 

i den långsiktiga planeringen. Med Michael Powers ord utförs ett 

diskursivt arbete i dessa texter där det tekniska innehållet jämkas 

samman med programmatiska mål.3 Det räcker inte att underlaget 

uppfattas som sant om det inte är en sanning som är relevant i 

transportpolitiken. Inte heller räcker det att underlaget är relevant, 

eftersom dess legitimitet också vilar på att det är en 

verklighetsbeskrivning. Denna balansakt är en central del av 

gränsarbetet eftersom gränsen inte får upplösas, vilket skulle 

underminera den vetenskapliga trovärdigheten. 

I en andra del av kapitel tre analyserar jag hur den samhälls-

ekonomiska analysens problem och begränsningar hanteras i ASEKs och 

SIKAs texter. Analysmetoden framställs inte som en metod fri från 

problem och jag visar i denna del av kapitlet hur dess begränsningar blir 

en viktig del av gränsarbetet. Problem, begränsningar och kritik måste 

hanteras eftersom de riskerar att bli ett hinder för analysmetodens 

trovärdighet men rätt hanterade utgör de en resurs. Jag urskiljer tre 

övergripande problemområden som hanteras: osäkerhet, svårvärderade 

effekter och fördelningseffekter. Osäkerheten behandlas delvis som ett 

villkor och delvis som något som ligger utanför analysmetoden. Här 

görs en gränsdragning mellan analysmetoden och ingående underlag 

som lokaliserar problem i underlagen och som därmed också leder bort 

kritik från metoden. I anslutning till detta uttrycks också behovet av 

förbättrade underlag. En slags infrastruktur för den samhälls-

ekonomiska analysen, i form av databaser för uppföljningar av såväl 

beslutsfattande som kostnadsutfall, föreslås. Detta skulle enligt ASEK 

och SIKA möjliggöra en mer systematisk hantering av osäkerhet, vilket 

framför allt innebär att kunna beräkna osäkerheten. Osäkerheten 

lokaliseras emellertid inte bara utanför analysmetoden. I avsnittet 

behandlar jag även hur ASEK beskriver osäkerhetsproblematik i 

värderingen av ett statistiskt liv. Denna värdering beskrivs i flera 

översyner som mycket osäker. Problemet lokaliseras här hos individen. 

Här gör jag en analytisk utvikning där jag med utgångspunkt i ASEKs 

och SIKAs beskrivning diskuterar hur analysmetoden närmar sig den 

individ som den gör anspråk på att representera, det vill säga hur man i 

                                                
3 Power 1997 s. 4ff. 
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betalningsviljestudierna enrollerar individen på ett specifikt sätt: som 

konsument. Som framgår av avsnittet finns här ett motstånd eftersom 

individerna har svårt att relatera till livet som marginalnytta. Detta 

anknyter till motiveringarna om underlaget som demokratiskt med 

utgångspunkt i representationen av medborgarnas värderingar.  

Det andra problemområdet som hanteras i texterna är de 

svårvärderade effekterna – effekter som inte kunnat värderas eller 

kvantifieras i monetära termer och som därmed inte ingår i kalkylen. De 

ingår i den samhällsekonomiska analysens kvalitativa del. Detta 

framställs i materialet som problematiskt, inte minst med hänsyn till 

underlagets jämförbarhet. I centrum står de så kallade intrångs-

effekterna, det vill säga infrastrukturens påverkan på natur- och 

kulturvärden. Som jag nämnt i avsnittet om tidigare transportforskning 

är det särskilt dessa värden som har stått i centrum för konflikter om 

infrastruktur. Enligt ASEK och SIKA är problemet med intrångsvärden 

att de är närmast unika. Här blir standardiseringen hos den 

samhällsekonomiska analysen återigen central. Den lösning som föreslås 

är i flera översyner att genom ytterligare forskning och utveckling 

försöka sätta schablonvärden på intrångseffekter, men i flera delar av 

materialet ställer man sig också tveksam till möjligheten att nå 

framgång. Här framförs kompletterande underlag som den bästa möjliga 

lösningen. I min analys av hur problemet med svårvärderade effekter 

hanteras i texterna visar jag hur åtgärder och lösningar i första hand 

inriktas mot att möjliggöra en monetär värdering eller i andra hand en 

kvantifiering och i sista hand en kvalitativ uppskattning. Jag 

argumenterar för att detta samtidigt är beskrivningar som konstruerar 

vad som är en värdering och vad som inte är det.  

Den avslutande delen av kapitel tre behandlar problemet med så 

kallade fördelningseffekter. Det gemensamma för denna grupp effekter 

är hur ”nyttan” ska fördelas rättvist, om huruvida vissa grupper eller 

landsdelar gynnas av infrastrukturen medan andra missgynnas. Särskilt 

central är fördelningen mellan kvinnor och män, som aktualiseras av det 

sjätte transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. Från att i 

tidiga översyner ha lokaliserats inom politikens område, görs fördelning 

i senare publikationer till en fråga för analysmetoden. Med andra ord 

görs en ny gränsdragning mellan den samhällsekonomiska analysen och 

transportpolitiken och med det förändras fördelning från att vara en 

konceptuell begränsning till att vara ett metodproblem. Detta sker till 

förmån för analysmetodens relevans. 

Beskrivningen av problem som metodproblem är inte reserverad för 

fördelningseffekter utan ett genomgående sätt att hantera begränsningar 
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hos metoden i ASEKs och SIKAs texter. Problem tenderar att 

konstrueras som metodproblem istället för konceptuella problem, vilket 

lokaliserar dem hos experter och forskare. Med dessa beskrivningar av 

problemen följer löften om metodutveckling och denna diskursiva 

hantering framstår i materialet som en implicit och kontinuerlig 

anhållan om mer resurser till forskning och utveckling.  

I delar av materialet förekommer också en mer pragmatisk 

inställning där den samhällsekonomiska analysen, trots sina brister, sägs 

vara bättre än ingenting eller det bästa alternativet. Andra underlag 

beskrivs som kompletterande, vilket gör det samhällsekonomiska 

underlaget till det mest centrala. Beslutsfattaren framställs på varierande 

sätt. Dels med en begränsad förmåga att hantera komplexiteten i 

besluten och som utsatt i förhållande till starka intressen, dels som 

kritiskt medveten om underlaget och som ytterst ansvarig för de 

politiska beslut som fattas. Den första beskrivningen av beslutsfattaren 

motiverar användningen av det samhällsekonomiska underlaget i 

beslutsfattandet medan den andra är en del av den diskursiva 

hanteringen av problem och begränsningar.  

För att avrunda sammanfattningen av avhandlingens tredje kapitel 

konstaterar jag att ASEK och SIKA utövar ett gränsarbete som handlar 

om att balansera övergripande anspråk på sanning och relevans. Det är 

ett arbete som inte bara handlar om en beskrivning av metoden utan 

också om en framställning av transportpolitiken, transportsektorn, 

planeringen, beslutsfattaren och frågan om transportsystemets 

utveckling. Genom att motivera underlaget på olika sätt och genom att 

hantera problem, begränsningar och kritik görs i dessa texter en viss 

verklighetsbild trovärdig. Inte minst konstrueras vad som är en riktig 

värdering: en monetär värdering. Värderingen konstrueras som en 

epistemisk fråga. I centrum för såväl motiveringar och anspråk som 

problem och begränsningar står kalkylen. Kommensureringen är 

avgörande för vad som är en riktig värdering i ASEKs och SIKAs texter.  

Kapitel tre är avhandlingens tyngsta empiriska kapitel. De följande 

två kapitlen, det ena om nationell transportpolitik och det andra om 

regionala beslutfattares förhållningssätt, är till stor del intressanta i 

relation till ASEKs och SIKAs gränsarbete. Vad i dessa motiveringar, av 

anspråk och reservationer, återkommer i transportpolitiska dokument 

och i intervjuerna med beslutsfattarna? Hur beskrivs den 

samhällsekonomiska analysen i dessa material? Eftersom avhandlingens 

tyngdpunkt ligger på kapitel tre blir sammanfattningen av de följande 

två kapitlen här något mer kortfattad.  
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* 

I kapitel fyra analyserar jag ett antal transportpolitiska dokument från 

perioden 1998 till 2010. Under denna period får den 

samhällsekonomiska analysen successivt ett större utrymme i den 

formulerade transportpolitiken. I det övergripande transportpolitiska 

mål som kom 1998 fick samhällsekonomisk effektivitet en betydligt mer 

framträdande roll än tidigare. Jag visar inledningsvis hur 

målformuleringen motiveras med utgångspunkt i att transportpolitiken 

måste fokusera på övergripande samhälls- och välfärdsmål och att den 

ska präglas av helhetssyn och transportslagsövergripande angreppssätt. 

Betoningen av transportpolitikens bidrag till övergripande mål utanför 

sektorn samt av en helhetssyn på transportsystemet kännetecknar 

samtliga propositioner som ligger till grund för detta kapitel. Jag hävdar 

att målet om samhällsekonomisk effektivitet får en stärkt ställning under 

perioden, särskilt i propositionen från 2008 där effektivitet framträder 

som ett slags parablybegrepp. Redan i propositionen från 1998 sägs 

emellertid att ett samhällsekonomiskt synsätt ska prägla alla beslut i 

transportpolitiken. Effektivitet går, med denna motivering, från att vara 

ett delmål till en del av det övergripande målet. I denna proposition 

finner jag också den enda ansatsen, bland propositioner och direktiv, till 

en explicit definition av begreppet samhällsekonomisk effektivitet. 

Begreppet behandlas med utgångspunkt i metoden, men utan att dess 

grundläggande antaganden och definitioner framgår. Sammantaget 

visar jag hur det i de analyserade propositionerna snarare framstår som 

synonymt med ett bredare välfärdsbegrepp än med den definition som 

ASEK och SIKA gjorde med utgångspunkt i nationalekonomisk, 

neoklassisk teori.  

Med utgångspunkt i beskrivningar av vad transportsystemet ska 

uppnå genom att de transportpolitiska målen uppfylls menar jag att 

målen i sig inte innebär några tydliga politiska ställningstaganden och 

att de politiska skiljelinjerna på så sätt förskjuts mot åtgärder för att 

uppnå målen. Potentiella målkonflikter behandlas inte som något 

egentligt problem: sett på sikt finns det inte några konflikter mellan 

målen, heter det i flera propositioner. Trots det beskrivs det som 

transportsystemet ska uppfylla många gånger på nyanserade sätt. Målen 

präglas emellertid av att vara vad Chantal Mouffe kallar konsensusmål 

och det är en viktig grund för att förstå vilken funktion som den 

samhällsekonomiska analysen fyller i transportpolitiken och dess 

styrning av planeringen. Jag hävdar att den samhällsekonomiska 

analysen är en teknologi för avvägningar som hanterar de, i själva 
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verket starkt politiskt laddade, motsättningar som finns mellan olika 

mål och hänsyn. Den kan göra det eftersom den framställs som ett mått 

på välfärd i bred mening, även om analysmetoden sägs ha vissa tekniska 

brister. Den samhällsekonomiska analysen framställs som en objektiv 

och därmed opolitisk värdering. Framför allt uppvisar materialet en 

samproduktion med ASEKs och SIKAs publikationer. Det förefaller som 

om de anspråk som gjordes i dessa publikationer återkommer i de 

transportpolitiska dokumenten, medan den argumentation och de 

reservationer som kringgärdade dessa anspråk inte gör det i samma 

utsträckning. Även i transportpolitiska propositioner och direktiv 

framställs det samhällsekonomiska underlaget som ett mått på den 

samhällsekonomiska effektivitet som uttrycks i det övergripande målet 

– men som här ges en mycket bredare innebörd. Även här beskrivs det 

samhällsekonomiska underlaget som heltäckande och som ett medel för 

jämförelse. Begränsningarna hos underlaget behandlas också i de 

transportpolitiska dokumenten, i allt väsentligt som tekniska eller 

metodmässiga begränsningar. I det första direktivet från 2008 konstaterar 

regeringen att samhällsekonomiska analyser ska spela en tydligare roll 

för prioriteringar i den kommande planeringen och uppdrar åt 

trafikverken att med stöd av SIKA förbereda de analyser ”som krävs” i 

åtgärdsplaneringen.  

En anledning till att den samhällsekonomiska analysens roll 

förändras under 2008 är att planeringen nu på ett tydligt sätt blir mer 

transportslagsövergripande. Den nationella planeringen görs inom 

ramen för en transportslagsövergripande plan, till skillnad från tidigare 

då en plan gjordes för varje trafikslag. Även i den regionala planeringen 

är gränserna mer flytande, både mellan olika trafikslag och mellan 

regionala och nationella objekt. Behovet av att jämföra objekt får en 

utvidgad och förändrad innebörd. Samtidigt som fler heterogena objekt 

sätts i relation till varandra får den samhällsekonomiska analysen en 

tyngre roll som beslutsunderlag. I direktiven till planupprättarna har 

samhällsekonomisk effektivitet en särställning och det ställs också höga 

krav på dokumentationen i jämförelse med andra underlag. En central 

iakttagelse som jag gör i analysen av de transportpolitiska dokumenten 

är att det samhällsekonomiska underlaget framställs som det 

grundläggande underlaget och att det är dess tekniska brister som 

aktualiserar andra underlag. Andra underlag framstår därmed som 

kompletterande och inte konkurrerande, vilket innebär att de inordnas det 

samhällsekonomiska synsättet.  

I en andra del av kapitel fyra analyserar jag andra transportpolitiska 

dokument än propositioner och direktiv. Här är mitt ärende mer 
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avgränsat: jag är i första hand ute efter att utforska om och i så fall hur 

den samhällsekonomiska analysen diskuteras och ifrågasätts. Mitt syfte 

är att utforska gränslandet expertis–politik från den transportpolitiska 

sidan: vad får och kan man ifrågasätta som politiker? Med detta ärende 

analyserar jag utvalda motioner och betänkanden från trafikutskottet. 

Utöver det redogör jag också för hur underlaget behandlats i tre 

granskningar som utförts av Riksrevisionen. I analysen av motioner och 

betänkanden visar jag hur framställningen av metodproblem får 

betydelse. I både propositioner, direktiv, motioner och betänkanden är 

det tekniska begränsningar som man hänvisar till när den 

samhällsekonomiska analysen ifrågasätts. Endast en motion avviker från 

detta mönster. De antaganden om människan, samhället och välfärden 

som ligger till grund för analysmetoden framträder inte. Här använder 

jag mig av begreppet svart låda (black box) som inom STS-fältet 

betecknar något som tas för givet eller som inte kan diskuteras och 

ifrågasättas utan stora ansträngningar. En svart låda kan vara resultatet 

av ett framgångsrikt gränsarbete, ett arbete som har resulterat i att dess 

innehåll är något som bara en specifik expertis har tillgång till eller 

mandat att diskutera.  

Slutligen analyserar jag Riksrevisionens tre granskningar. Den första 

av beslutsunderlagets kvalitet och de andra två av de regionala 

prioriteringarna i upprättandet av regionala infrastrukturplaner. Mitt 

främsta intresse här är hur det samhällsekonomiska underlaget 

behandlas som verklighetsbeskrivning och i vilken utsträckning som 

denna beskrivning problematiseras. Utöver det intresserar jag mig också 

för vilket utrymme som lämnas beslutsfattaren. I den första 

granskningen delegerar Riksrevisionen granskningen, som rör 

beslutsunderlaget för fyra stora projekt, till fyra forskare i 

nationalekonomi. Detta kan förefalla rimligt, men jag menar att detta 

minskar möjligheten till en problematisering av de grundläggande 

ontologiska och epistemologiska antaganden som den samhälls-

ekonomiska analysen vilar på och att denna granskning snarare befäster 

denna grund.  

De övriga två granskningarna är inte inriktade på underlaget i första 

hand utan syftar till att vid två olika tidpunkter följa upp i vilken 

utsträckning som de regionala planupprättarna har följt regeringens 

direktiv. Här blir underlaget en bärande del i en utvärdering av den 

regionala planeringen. De regionala planupprättarna hålls ansvariga för 

sina beslut genom att samhällsekonomiska analyser och andra underlag 

för gjorda prioriteringar sätts i relation till direktiven. Här blir också 
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avgränsningens dilemma tydligt: granskningens ärende är inte att 

utvärdera underlaget utan de regionala prioriteringarna.  

Den samhällsekonomiska analysen framträder på det hela taget som 

samproducerad i förhållande till ASEK och SIKA samtidigt som den till 

stor del utgör en svart låda i transportpolitiken. En stor del av ASEKs 

och SIKAs reservationer och förbehåll är inte längre synliga i de 

transportpolitiska dokumenten. De problematiseringar som görs har en 

utpräglat tekniskt karaktär. En jämförelse mellan materialen i kapitel tre 

och fyra ger intrycket att medieringen av vad den samhällsekonomiska 

analysen är och gör har stor betydelse. Avslutningsvis hävdar jag i detta 

kapitel att viktiga och grundläggande politiska frågor förläggs inom 

experternas domän, utanför det politiska samtalet.  

 

* 

I avhandlingens femte kapitel riktar jag blicken mot de regionala 

beslutsfattare som tillsammans med sina tjänstemän är underlagens 

användare. Kapitlet baseras på sexton djupintervjuer, varav tretton är 

genomförda med olika regionala politiker och tre är genomförda med en 

och samma tjänsteman vid olika tidpunkter. Jag analyserar hur 

beslutsfattarna och tjänstemannen förhåller sig till den 

samhällsekonomiska analysen och begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet, men även hur de förhåller sig till kunskap och politik i 

bredare mening. I likhet med ASEKs och SIKAs publikationer 

förekommer i detta material implicita och explicita skildringar av 

beslutsfattaren, användningen av underlaget, politiken och planeringen. 

De politiska beslutsfattarna förhåller sig genomgående till det 

samhällsekonomiska underlaget som något kvantitativt. De refererar 

inte till allt underlag som kvantitativt, men kvalitativa uppskattningar 

ses inte som en del av det samhällsekonomiska underlaget i 

intervjuerna. Den kvalitativa delen av det samhällsekonomiska 

underlaget är helt enkelt inte synlig i intervjuerna med beslutsfattarna – 

med andra ord står kalkylen i centrum. Ingen av de intervjuade avfärdar 

den samhällsekonomiska analysen, men här finns också en försiktig 

skepsis och utrymmet för underlaget beskrivs som mer begränsat i 

jämförelse med föregående kapitel. Det uttrycks i många intervjuer ett 

motstånd till att låta detta underlag vara styrande för prioriteringarna.  

Förhållningssättet till begreppet samhällsekonomisk effektivitet 

varierar. Många av de intervjuade politikerna lägger en innebörd i 

begreppet som ligger i linje med det breda välfärdsbegrepp som 

förekom i de transportpolitiska dokumenten. Några sätter begreppet i 
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relation till analysmetoden och intar en skeptisk hållning till både metod 

och begrepp. Ingen talar om samhällsekonomisk effektivitet i termer av 

perfekta marknader och nyttomaximering. De allra flesta av de 

intervjuade politikerna har svårt att relatera till analysmetodens innehåll 

i termer av dess grundläggande antaganden och tekniska struktur. 

Sådana frågor karaktäriseras av flera som frågor som ligger utanför 

deras uppdrag. Detta leder mig till slutsatsen att den 

samhällsekonomiska analysen även hos de regionala beslutsfattarna till 

stor del utgör en svart låda, det gäller inte bara den konceptuella 

grunden utan till stor del även analysmetodens tekniska struktur. Likaså 

har de intervjuade politikerna svårt att relatera till olika 

standardunderlag. Intervjuerna ger intrycket att de flesta har erfarenhet 

av faktabladet, det underlag som sammanställdes av tjänstemännen och 

som grundas på trafikverkens standardiserade underlag och regionala 

dokument.  

Den intervjuade tjänstemannen för i jämförelse med politikerna ett 

mer utvecklat resonemang om samhällsekonomiska analyser och han 

har större förmåga att relatera till innehållet. I intervjun gör han 

gränsdragningar mellan sin roll och politikerrollen, i termer av 

objektivitet och saklighet å ena sidan och subjektivitet och politisk vilja å 

den andra. Han ger stort utrymme för politiken i beslutsfattandet och 

prioriteringen av objekt. Till skillnad från hur den samhällsekonomiska 

analysen framställs i de transportpolitiska dokumenten är det inte 

metodproblem eller tekniska brister som sätter gränserna för dess 

tillämpning enligt tjänstemannen. Han menar att oavsett hur mycket 

analysen förfinas så finns det grundläggande skillnader i sättet att se på 

infrastrukturplaneringen och han försvarar därmed utrymmet för 

politiken.  

Både tjänstemannen och de intervjuade politikerna markerar 

utrymmet för politiska avvägningar och för kunskap i bred mening. De 

intervjuade ger, genom att framhålla lokala och erfarenhetsbaserade 

kunskaper, uttryck för en annan kunskapssyn i jämförelse med ASEK 

och SIKA. I deras publikationer uttrycktes istället en strävan mot en 

kunskap lösgjord från platsen och från det erfarande subjektet. 

Politikerna beskriver sin kunskapsinhämtning som bred och framhåller 

vikten av att prata och lyssna på berörda människor och andra aktörer, 

att inhämta information från olika källor. De beskriver det 

samhällsekonomiska underlaget som en del i en större helhet. Deras 

politiska omdöme beskrivs som den viktigaste grunden för beslut i 

intervjuerna. En viktig slutsats rörande detta synsätt är att det 

överskrider gränsdragningar mellan kunskap och politik. Politikernas 
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värdering av ett objekt vilar enligt dem själva på en bred 

kunskapsinhämtning samtidigt som den är en del av ett företrädarskap. 

Att representera medborgaren på detta sätt och att ha politiska visioner 

blir kännetecknande för vad det innebär att vara politiker.  

Politikerrollen konstrueras med andra ord genom tal om kunskap. 

Att vara politiker är att inte bli för teknisk och detaljerad. Flera 

intervjupersoner säger att deras uppgift är att ta medborgarens eller 

lekmannens perspektiv och markerar en distans till expertkunskap. De 

intervjuade politikerna förhåller sig också till kunskap och underlag i 

termer av objektivitet och subjektivitet. Här sägs den lokala och 

erfarenhetsbaserade kunskapen vara subjektiv och medan den 

kvantitativt uttryckta kunskapen tillskrivs en objektivitet. Användaren 

framställs i intervjuerna på varierade och ibland motsägelsefulla sätt: 

som strateg, som omdömesgill, som kritiskt granskande och som 

lekman.  

Sammantaget utövar de intervjuade politikerna och tjänstemannen 

ett gränsarbete som ger större utrymme åt regionalt inflytande i 

beslutsfattandet. Dels genom en vidgad kunskapssyn och dels genom att 

försvara utrymmet för politiska avvägningar och visioner. De avfärdar 

inte det samhällsekonomiska underlaget men många uttrycker en 

skepsis och ett motstånd mot att låta det bli styrande för prioriteringen. 

Politikerna relaterar genomgående till detta underlag som något 

kvantitativt och även här framstår innehållet som en svart låda. Trots att 

utrymmet för den samhällsekonomiska analysen begränsas till förmån 

för politik och lokala och erfarenhetsbaserade kunskaper, tillskrivs det 

samhällsekonomiska underlaget objektivitet. Störst utrymme ger 

politikerna åt sitt omdöme, förmågan att kritiskt bilda sig en 

sammanvägd helhetsuppfattning om infrastrukturens värde. Omdömet 

kan ses som en dekonstruktion av strikta gränser mellan kunskap och 

politik i beslutsfattandet. Värderingen av ett objekt konstrueras här till 

både en kunskapsfråga och en politisk fråga.  

Efter att ha gjort denna sammanfattning av min analys ska jag nu 

övergå till en diskussion av några övergripande teman.  

 

* 

Det första temat är beskrivningarna av användaren. Både i kapitel tre 

och fem förekommer flera och ibland motsägelsefulla framställningar av 

de samhällsekonomiska underlagens användare. Den kritiskt medvetna 

användaren förekommer i kapitel tre, vilket kan ställas mot användaren 

med försiktigt skepsis och sunt förnuft i det femte kapitlet. Den 
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strategiska beslutsfattaren framställs som en motpol till det neutrala 

underlaget av ASEK och SIKA, av de intervjuade politikerna som en 

mer eller mindre normal politiker som förhåller sig olika till underlag 

för olika objekt men som kollektiv har potential att bidra med en 

granskning av underlaget. ASEK och SIKA skildrar en beslutsfattare 

som behöver hjälp att hantera komplexitet, vilket inte har någon tydlig 

motsvarighet i politikernas konstruktion av beslutsfattaren som lekman. 

Den stora merparten av de intervjuade politikerna har svårt att relatera 

till analysmetodens innehåll vilket kontrasterar mot ASEKs och SIKAs 

skildringar av dels den kritiskt insatta användaren och dels av 

underlagets bidrag till transparens i beslutsfattandet. 

Det andra gemensamma temat är anspråken på att ge en helhetsbild. 

Helhetssyn, ett tema som är genomgående för samtliga empiriska 

kapitel, ges olika innebörder i kapitel tre och fem. I det tredje kapitlet 

motiveras den samhällsekonomiska analysen som en strukturerad 

helhetsbild. I intervjuerna med politikerna framställs det samhälls-

ekonomiska underlaget och andra formaliserade objektsunderlag endast 

som en liten del i en helhetsbedömning som görs på grundval av 

politikernas omdöme. Ingen av de intervjuade politikerna beskriver det 

samhällsekonomiska underlaget som en helhetsbild.  

Det tredje gemensamma temat för kapitel tre och fem som jag vill 

lyfta fram handlar om representationen av medborgaren. Att 

representera medborgaren anförs som ett skäl för ökat utrymme av både 

expertisen och av politikerna. I ASEKs och SIKAs publikationer är detta 

en grund för beskrivningen av den samhällsekonomiska analysen som 

demokratisk. I dessa texter gjordes en översättning av betalningsvilja till 

preferenser till värderingar, där underlaget framställdes som 

demokratiskt med utgångspunkt i att det representerar medborgarnas 

värderingar. En anmärkningsvärd skillnad mellan ASEK och SIKA å ena 

sidan och politikerna å den andra rör här inställningen till vad 

medborgaren säger om sina värderingar eller värdet av ett väg- eller 

järnvägsobjekt.  

Ett fjärde tema som är gemensamt för kapitel tre och fem, samt i viss 

mån även det fjärde kapitlet, är att kalkylen överskuggar den kvalitativa 

uppskattningen i den samhällsekonomiska analysen. I ASEKs och SIKAs 

publikationer konstrueras kommensureringen, det vill säga den 

monetära värderingen av effekter, till ett landmärke för vad som är en 

värdering. Detta gällde såväl beskrivningen av den samhällsekonomiska 

analysens syften som hanteringen av problem och begränsningar. I 

kapitel fem är den kvalitativa bedömningen närmast osynlig, politikerna 

refererar uteslutande till detta underlag i kvantitativa termer. I 



Slutdiskussion | 223 

 

anslutning till detta vill jag också uppmärksamma hur kvantifiering 

förknippas med objektivitet, återigen tydligast i kapitel tre och kapitel 

fem.  

För att kort beröra begreppen gränsarbete, samproduktion, mekanisk 

objektivitet och kommensurering kan jag konstatera att dessa begrepp 

har olika bäring på de olika kapitlen. Det är främst i materialet för 

kapitel tre och fem som gränsdragningar görs, medan samproduktionen 

framträder i jämförelsen mellan ASEKs och SIKAs publikationer och 

den formulerade transportpolitiken. Mekanisk objektivitet liksom 

kommensurering är särskilt centrala i kapitel tre, vilket följer av att detta 

kapitel ligger närmast den samhällsekonomiska analysens innehåll och 

praktiker, men objektivitet och jämförbarhet (som ju hävdas med 

utgångspunkt i den kvantitativa formaliseringen respektive det 

monetära måttet) återkommer i följande två kapitel.  

En viktig poäng som Porter gör, och som även är relevant för det 

femte kapitlet, är att mekanisk objektivitet är något för svaga 

auktoriteter. Starka auktoriteter, som löper mindre risk att utsättas för 

starka politiska påtryckningar och ifrågasättanden, kan i högre grad 

grunda beslut på sitt omdöme. Det är ett omdöme som de intervjuade 

politikerna i kapitel fem till stor del bygger på sitt politiska mandat. Att 

de hävdar sitt omdöme som den viktigaste grunden för beslut skulle 

enligt Porter tyda på att de är en ganska stark auktoritet.  

När det gäller gränsdragningar har jag visat hur gränserna mellan å 

ena sidan expertis och den samhällsekonomiska analysen och å andra 

sidan politik och politiska avvägningar dras på olika sätt. Dessa olika 

gränsdragningar ger olika utrymme åt det ena eller andra, det vill säga 

att de fördelar auktoritet rörande värdering av infrastruktur på olika 

sätt. Till detta hör lokaliseringen av frågan om transportsystemets 

utveckling. En grundläggande del av detta gränsarbete har att göra med 

hur problemet formuleras: som ett ekonomiskt problem och därmed en 

fråga för ekonomisk expertis eller som en politisk fråga för politiker.  

I relation till den tidigare transportforskningen kan ASEKs och SIKAs 

formulering av problemet jämföras med Per Blomkvists och Per Lundins 

slutsatser om hur den vägtekniska expertisen under efterkrigstiden hade 

problemdefinieringsprivilegiet gällande frågor om transportsystemets 

utveckling. Vägingenjörerna definierade problemet som en brist på 

teknisk sakkunskap, och frågan om hur transportsystemet skulle 

utvecklas gjordes därmed till en teknisk fråga. Den avpolitiserades. Min 

analys visar tydliga analogier till detta mönster.  

På ett övergripande plan skiljer sig gränsdragningarna mest mellan 

det tredje och femte kapitlet, men som jag har visat förekommer det 
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också ganska stora förskjutningar inom ASEKs och SIKAs publikationer. 

Dels med hänsyn till de täta växlingarna mellan anspråk och 

reservationer, men också i helt olika delar av materialet där 

samhällsekonomiska analyser i en del kan beskrivas som det viktigaste 

underlaget och i en annan som bättre än ingenting eller bara ett av flera 

beslutsunderlag, här ligger framställningen inte så långt ifrån 

beslutsfattarna i kapitel fem.  

Dessa gränsdragningar visar att det inte finns någon given gräns där 

det politiska slutar och kunskapen eller vetenskapen börjar. Gränserna 

dras på olika sätt och de är resultatet av ett arbete. De är en del av 

samproduktionen mellan expertis och politik. Framställningen av 

metoden och dess styrkor och svagheter formas med den politiska 

utvecklingen, exempelvis med tillkomsten av det transportpolitiska 

målet om jämställdhet eller med den transportslagsövergripande 

planeringen. Samtidigt formas också politiken av analysmetoden. 

Begreppet samhällsekonomisk effektivitet får i realiteten sin innebörd av 

metoden, liksom det samhällsekonomiska synsätt som aviserades i 1998 

års proposition konkretiserades med utgångspunkt i den.  

Men är det särskilt anmärkningsvärt att det finns en samproduktion 

mellan transportpolitiken och en myndighet som har till uppgift att 

bidra till en implementering av denna politik? Det är det givetvis inte. 

Men det finns anledning att vara vaksam på hur detta ömsesidiga 

formande ser ut, särskilt med hänsyn till vilken roll och auktoritet som 

den samhällsekonomiska analysen har: den har en mer eller mindre 

vetenskaplig status och är förknippad med objektivitet. Både dess 

legitimitet och attraktionskraft som underlag vilar på dess epistemiska 

auktoritet och distansen från det politiska.  

Konsekvenserna av den samhällsekonomiska analysens fram-

trädande roll i transportpolitiken är att den politiska kartan ritas om. 

Det finns en risk att grundläggande politiska frågor faller mellan 

stolarna medan det politiska samtalet om transportsystemets utveckling 

och infrastrukturens värde i samhället förskjuts mot tekniska frågor och 

en diskussion i vilken experter har auktoritet. Som jag har visat präglar 

den samhällsekonomiska analysen även synen på andra underlag. Jag 

menar att det vore önskvärt med en rikare bild av infrastrukturens 

värde även på ett konceptuellt plan och en utveckling av underlag som 

inte bara kompletterar den samhällsekonomiska analysens tekniska 

begränsningar utan även dess konceptuella. Det skulle innebära 

underlag som också utmanar det samhällsekonomiska synsättet i 

transportpolitiken och som därmed i högre grad skulle kunna utgöra en 

grund för ett mer inbjudande och levande politiskt samtal om 



Slutdiskussion | 225 

 

utvecklingen av transportsystemet och dess bidrag till det goda 

samhället. 
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This is a study of a valuation method at the intersection between 

neoclassical economics, expertise, Swedish transport policy, long term 

planning and regional decision-makers. It deals with applied cost-

benefit analysis (CBA) and the significant role this method has acquired 

in transport policy in Sweden since 1998. Moreover, it deals with how 

CBA and politics are co-produced and how boundaries are drawn 

between them in relation to valuation. 

 Since 1998 the main objective of Swedish transport policy is to ensure 

socially and economically efficient and long term sustainable transport 

resources for the public and industry throughout the country. From 1998 

to 2010 CBA has become increasingly prominent in the government of 

long term planning. The intention has been that CBA appraisals of road 

and railroad projects are to be used as an important basis for 

prioritization in planning. This specific decision support is introduced as 

a means for objective comparison and for increased transparency in 

public decision making. The method is posed as an important means for 

the fulfilling of overarching societal and welfare objectives. 

Throughout the period, transport policy and long term planning of 

infrastructure has changed. More than before, the contribution of this 

policy area to the welfare of society is emphasized. The transport system 

is now typically depicted as a function in society more than a system 

with an intrinsic value. The objectives for planning are described in 

terms of comprehensiveness and with an integrative view of different 

means of communication.  As a result there have been changes in how 

public authorities and planning responsibility is organized. During the 

whole period from 1998 to 2010 county councils and regions have 

gained greater influence in planning, a responsibility formerly held by 

the Swedish Rail and Road Administrations and later also the county 

administrative board (Länsstyrelsen).  
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Aim 

The overarching aim of this study is to provide a critical analysis of the 

role of CBA in transport policy and long term planning of infrastructure. 

Especially, I aim to analyze the mutual shaping between CBA as method 

of valuation and transport policy. Moreover, my ambition is to 

illuminate the consequences of the significant role CBA has acquired in 

transport policy. 

 The study is delimited to transport policy as it is formulated in policy 

documents. My primary interest is how CBA and valuation in a broader 

sense is depicted in various contexts; among CBA experts working with 

transport policy, at the national political arena and among regional 

decision makers. 

 The central research questions are: 

 

 How is CBA motivated and described? How is the use of CBA 

decision support in infrastructure planning depicted? How is 

criticism and difficulties concerning CBA handled discursively? 

 How is CBA and its’ use restricted in discourse? What criticism is 

held against it and its role as basis for decisions on infrastructure? 

 

The thesis consists of three empirically based chapters, each focusing a 

context where CBA and valuation is socially constructed in different 

ways. The first empirical chapter focuses how CBA is framed as a 

valuation tool in planning by a national authority: the Swedish Institute 

for Transport and Communications Analysis (Statens institut för 

kommunikationsanalys, SIKA) and the working group for cost-benefit 

valuations (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden, ASEK), 

chaired by SIKA. SIKA had a coordinative role in infrastructure 

planning up to march 2010 and among its most prominent 

responsibilities were the quality and development of tools and methods 

used in planning in order to implement the objectives of transport 

policy. Both SIKA and ASEK had an expert role concerning CBA.  

 The second empirical chapter is based on national transport policy 

documents and the third on interviews with thirteen regional decision 

makers and one regional official responsible for infrastructure and 

communications.  

 

Theoretical perspectives and central concepts 

The study draws on insights made within the field of Science and 

Technology Studies (STS). This entails a constructivist approach to the 

study of expertise and the role of science in society. I take the concept of 
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co-production1 as a point of departure which sees scientific knowledge 

and technology on the one hand and society and politics on the other as 

mutually shaped. Further, I use the concept of boundary work, 

developed by Thomas F. Gieryn,2 in order to analyze the role and 

significance of CBA in transport policy and planning. Co-production 

and boundary work can be considered as the most central analytical 

tools. In addition to this, the concepts of mechanical objectivity3 and 

commensuration4 contribute to the analysis of how the structure of CBA 

functions as a resource for boundary work.  

 I use of the theoretical perspectives and concepts as an interpretive 

frame and as analytical tools in order to understand the role of CBA in 

transport policy and infrastructure planning.  

 

Method 

As mentioned above, the empirical foundation of the study consists of 

official documents (including documents from public authorities, 

government and parliament bills etc.) and interviews.  

The analytical work has been carried out through close readings, 

qualitative interpretation and guiding questions.   

In performing as well as analyzing the interviews I have made use of 

an approach to interviewing in constructionist tradition developed by 

James A. Holstein and Jaber F. Gubrium, called the active interview.5  

 

A proper valuation – CBA represented by Swedish Institute for 
Transport and Communication Analysis 

The analysis of ASEKs and SIKAs publications on applied CBA shows 

how a space for this valuation method is constructed. Through 

descriptions of the virtues as well as limitations of CBA as a tool in 

planning ASEK and SIKA constructs what is a proper valuation in a way 

that opens up a space for CBA in transport policy and planning. CBA is 

said to function as a welfare measure, an efficiency criterion, a means for 

achieving the main transport policy objective, a neutral and democratic 

                                                      
1
 Jasanoff, Sheila (red) (2004) States of knowledge. The co-production of science and social order. 

Routledge, London. 
2
 Gieryn, Thomas F. (1999) Cultural boundaries of science. Credibility on the line. University of 

Chicago Press, Chicago. 
3
 Porter, Theodore (1995) Trust in numbers. The pursuit of objectivity in science and public life. 

Princeton University Press, Princeton. 
4
 Espeland, Wendy Nelson (1998) The struggle for water. Politics, rationality and identity in the 

American Southwest. University of Chicago Press, Chicago., Espeland, Wendy Nelson & Stevens, 

Mitchell L. (1998) “Commensuration as a social process” s. 313-343 in Annual Review of Sociology 

Vol. 24. 
5
 Holstein, James A. & Gubrium, Jaber F. (1995) The active interview. Sage, Thousand Oaks. 
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basis for decisions, a means for comparison and explicitly as an 

important basis for decision. At the same time disclaimers are made. I 

show how these descriptions also involve specific constructions of the 

transport sector, the objectives for planning and the decision maker.  

 The second part of the chapter consists of an analysis of how 

criticism, difficulties and delimitations are handled discursively. In 

focus are three overarching difficulties: accuracy problems, effects 

perceived as difficult to assign monetary value and, third, distribution 

and fairness. In this part of the chapter I show how difficulties are 

depicted as method problems, which has a potential to allocate 

accountability and resources to experts on CBA while the basic concepts 

are stand unchallenged. But criticism and difficulties are also handled in 

other ways: generally boundaries are drawn and redrawn between CBA, 

politics, other basis of decision (for example Environmental Impact 

Assessments) and decision makers.  

 The main conclusion of this chapter is that valuation is constructed as 

the assignment of monetary value to effects of infrastructure. 

 

An objective valuation – CBA in national transport policy documents 

The second chapter deals with how CBA appears and is depicted in 

transport policy at the national level. The method is promoted as a 

measure of the social and economic efficiency expressed in the main 

transport policy objective. For this reason I make the objective part of 

my analysis. I argue that the concept that CBA purports to measure is 

vague and all-encompassing, considering what the fulfillment of this 

objective is said to contribute with in terms of overall welfare. Still, the 

objective is specified with reference to CBA without any clarification of 

the methods’ foundational concepts and assumptions. Further, the 

analysis shows how CBA is made the dominant form of valuation of 

road and rail projects and how requirements on the use of it in planning 

are made. CBA is described as an established, systematic and neutral 

method of valuation even though it is said to have technical limitations.  

 The main conclusions of this chapter are that important parts of CBA 

are black-boxed in transport policy documents and this also applies to 

criticism and audits. The conceptual basis for CBA is hardly at all visible 

in transport policy and criticism is with few exceptions directed at 

technical difficulties which are often followed by requirements of 

method development, which in turn tends to reinforce the basic concept. 

In addition to this, I argue that transport policy is co-produced with the 
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development of CBA, not least because of CBAs constitutive relation to 

the main objective of transport policy. 

 

Valuation as political judgment – regional decision-makers on CBA, 
valuation and infrastructure decisions 

The third and final empirical chapter is based on the interviews with the 

head official of infrastructure and communication and the political 

decision makers in Region Västra Götaland, in the south-western part of 

Sweden. They are intended users of the decision support resulting from 

CBA.  

 In this context the application of CBA in planning is restricted with 

reference to its ability to represent value as well as to relevance. The 

relevance restriction is connected to descriptions of planning as means 

of societal change and development and guided by political visions. 

Thus, even though none of the interviewees refer to CBA as a 

superfluous or entirely flawed basis for decisions, the space for the 

method is clearly delimited. The majority of the interviewed politicians 

do not relate to the contents of CBA, even when encouraged to do so. 

Throughout the material they relate to CBA in terms of quantification. 

The qualitative appraisal which also belongs to the method is 

completely absent in their descriptions.  

 At the same time however, the interviewed politicians talk about the 

scope for political judgment and emphasize the importance of taking 

local and experienced-based knowledge into account. Still, they tend to 

describe this knowledge in terms of subjectivity and CBA as objective. 

Technical or expert knowledge is described as valuable, but is at the 

same time put at a distance from them since it seems to threaten their 

perspective from the citizens’ point of view. This perspective, by some 

described as the perspective of a layperson, is essential in the 

construction of what it means to be a politician.  

 The main conclusions drawn from this chapter are that the valuation 

of infrastructure is constructed more broadly than the assignment of 

monetary value and is to a large extent constructed as a political 

question. In particular, the most important basis for valuations of and 

decisions on infrastructure is constructed as political judgment, 

conditioned by the mandate given in public elections. 

 

Conclusions 

Taken together, the conclusions drawn in the empirically based chapters 

suggest that role of CBA in transport policy and planning is, in many 
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ways, significant and dominant. However, the interviews with regional 

politicians suggest that there is also resistance against the construction 

of CBA as a main and dominant form of valuation. 

 Importantly, the relation between transport policy and development 

of CBA are characterized by coproduction. Naturally, methods used in 

order to implement policy have a connection to overall policy objectives. 

Nevertheless, in spite of being a separate but neutral and relevant 

measure – as CBA to a large extent is portrayed – the method tends to 

have a constitutive role in relation to the objective it purports to measure 

at the same time as the basic ontological concepts and assumptions are 

being black-boxed outside the domain of expertise.  

 I argue that the increased significance of CBA in transport policy 

changes the political landscape, and that this transformation entails a 

risk that fundamental political issues are made more inaccessible for 

public debate which instead runs the risk of being centered on technical 

aspects of monetary valuation. Thus, this thesis contributes to a critical 

awareness of the possibilities and limits of applied CBA in transport 

policy and planning. 
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BILAGA 1  
Intervjuguide för intervju med tjänstemannen 2008-04-02. 

 

1. Presentation 

 Bakgrund 

 Din roll 

 

2. Västra Götalandsregionen 

 Bakgrund 

 Uppgift 

 Verksamhet och organisation 

 Ansvaret för planeringen 

 

3. Västra Götaland 

 Förutsättningar 

 Behov 

 

4. Att arbeta med planering av infrastruktur 

 Aktörer 

 Roller  

 Samarbetet med trafikverken 

 Utmaningar 

 

5. Planeringsprocessen 

 Upplägg 

 Erfarenheter 

 Förväntningar 

 Den kommande infrastrukturpropositionen 

 Viktiga frågor/objekt 

 Berätta om arbetets uppläggning det kommande året 

 

6. Kunskap och prioriteringar 

 Underlag 

 Samhällsekonomiska analyser 

 

7. Avslutning 

 Synpunkter 

 



 

 

 

  



 

 

BILAGA 2 
Intervjuguide för intervju med tjänstemannen 2008-11-18. 

 

 

1. Vad som har hänt sedan sist 

 

2. Processen 

 Samarbetet med trafikverken 

 Regionalt inflytande 

 Prioriteringsarbetet och diskussionen om objekt 

 Politikernas roll 

 

3. Erfarenheten med de regionala systemanalyserna 

 

4. Samhällsekonomiska analyser och andra underlag 

 Kvalitet 

 Användning och användbarhet 

 

5. Propositionen 

 Regionala prioriteringar och samhällsekonomiska analyser 

 

6. Vad som kommer att hända härnäst 

 Hur kommer ni att lägga upp arbetet framöver? 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

BILAGA 3 
Intervjuguide för intervju med tjänstemannen 2010-08-25. 

 

1. Om den senaste planeringsomgången 

 Hur ser du på den i efterhand? 

 I jämförelse med förra gången 

 Prioriteringsdiskussionen 

i. Din roll 

 

2. Underlag 

 Hur har politikernas underlag sett ut? 

 Faktabladen 

i. Sammansättning 

ii. Betydelse/användning 

 Trafikverkens metodutveckling 

 Olika objektsunderlag 

i. Det samhällsekonomiska underlaget 

ii. Den samlade effektbedömningen 

 Att jämföra objekt 

 Att själv förhålla sig till underlag 

 

3. Avslutning 

 Synpunkter 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

BILAGA 4  
Intervjuguide för intervjuerna med politiker i Beredningsgruppen för 

regionutveckling, 2010. 

 

 

 

 

DEL 1: DIN BAKGRUND, POLITISKT ENGAGEMANG 

1. Presentation  

 Yrkesbakgrund 

 Bakgrund inom politiken 

 Engagemang för frågor om kommunikationer och 

infrastruktur 

 Tidigare erfarenhet av planering (förra 

planeringsomgången?) 

 

2. Transportinfrastrukturen ur ett samhällsperspektiv 

 Transportinfrastrukturens betydelse i samhället 

 Infrastrukturen i Västra Götaland 

 

DEL 2: ÅTGÄRDSPLANERINGEN 

3. Den senaste åtgärdsplaneringen  

 Vad har kännetecknat den senaste planeringsomgången 

sett från ditt perspektiv?  

 

4. BRU och arbetet med planförslaget 

 BRU:s roll 

 BRU:s konkreta arbete 

 Uppgiften att välja ut och prioritera objekt  

 Prioriteringsdiskussionen 

 

5. Det egna uppdraget - politikerrollen 

 Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som politiker i 

arbetet med planförslaget?  

 

DEL 3: BESLUTSFATTANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

6. Infrastrukturbeslutens karaktär 

 

7. Underlag för objekt 

 Hur får du den kunskap du behöver för att arbeta med 

planförslaget? 



 

 

 Vilka underlag har ni haft tillgång till för objekten? 

 Tycker du att underlaget belyser alla relevanta aspekter 

hos objekten? Är de lätta eller svåra att arbeta med? 

 Om man ska vara lite kritisk mot underlaget – ser du 

någon eller några uppenbara brister i det? 

 Har du någon uppfattning om hur olika underlag för ett 

och samma objekt fungerar tillsammans? 

 Tycker du att det finns det underlag som väger tyngre 

än andra? 

 Kraven på underlag i direktivet 

 Tycker du att det finns kunskap som inte fångas i 

underlagen? 

 

8. De samhällsekonomiska underlagen 

 Innebörden av begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet 

 Tankar/synpunkter på innehållet i den 

samhällsekonomiska analysmetoden 

 Insyn i vilka antaganden och parametrar som ligger till 

grund för resultatet i en samhällsekonomisk analys 

 Tillförlitligheten hos samhällsekonomiska analyser för 

enskilda objekt 

 I flera nationella transportpolitiska dokument skriver 

regeringen att de samhällsekonomiska underlagen ska 

få en mer framträdande roll som underlag för beslut än 

tidigare.  

 

9. Metodutvecklingen. 

 Trafikverken har under den här omgången arbetat med 

att utveckla den samhällsekonomiska analysmetoden 

 

10. De samlade effektbedömningarna 

 En annan förändring som följt av metodutvecklingen är 

de samlade effektbedömningarna. Som jag har uppfattat 

dem är syftet att de ska ge en helhetsbild av olika objekt 

utifrån det samlade underlaget.  

 Behandling av kvalitativt uppskattade respektive 

kvantifierade effekter  

 

 



 

 

11. Den kritiska diskussionen om samhällsekonomiska 

underlag 

 Förespråkare menar att samhällsekonomiska analyser 

ger en helhetsbild av objekt medan kritiker säger att de 

utelämnar effekter 

 Förespråkare menar att samhällsekonomiska analyser 

hanterar komplexitet  

 Kritiker menar att underlaget är svårtillgängligt 

 Hur ställer du dig till kritiken om utelämnade effekter? 

 

12. Kunskapsunderlagens roll 

 Utifrån dina erfarenheter och ditt perspektiv – vilken 

roll ska kunskapsunderlag ha i ett politiskt 

beslutsfattande? De samhällsekonomiska underlagen? 

 Om man tänker på frågan om vad som är de bästa/mest 

angelägna infrastruktursatsningarna i en region, var 

hittar man svaret på den frågan?  

 

13. Avrundning 

 Är det något som är relevant för studien som vi har 

missat att diskutera tycker du? 

 Synpunkter 

 Frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 




