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ABSTRACT 
Cronqvist, L. (2014). Vem beslutar om den nationella infrastrukturen? – En fallstudie av 
Norrbotniabanan. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie. Uppsala universitet 
 
Denna uppsats behandlar utformningen och utnyttjandet av samhällsekonomiska analyser vid nationell 
transportplanering i Sverige med järnvägsprojektet Norrbotniabanan som empiriskt exempel. 
Undersökningen som är baserad på både intervjuer med riksdagsledamöter och tjänstemän vid 
Trafikverket samt på litteratur, har för syfte att undersöka vilken roll samhällsekonomiska analyser har 
vid långsiktig infrastrukturplanering i Sverige. En kort sammanfattning av de metoder som används vid 
samhällsekonomiska analyser följs av en teoretisk diskussion om vilka brister som finns med 
samhällsekonomiska analyser samt hur de bör användas vid beslutsfattande. Vidare avhandlas 
planeringsprojektet NorrBotniabanans samhällsekonomiska analys, hur den har behandlats i 
beslutsfattande processer samt utifrån vilka olika politiska faktorer projektet har prioriterats utifrån. 
Med utgångspunkt från detta görs också en närmare analys av den politiska tolkningen av 
samhällsekonomisk analys och beslutfattares roll som komplement till samhällsekonomisk analys. I 
resultatdelen klargörs bland annat vikten av samhällsekonomiska analyser som underlag till centrala 
beslutsfattanden. Men å andra sidan finns det inga direkta krav att politiker och beslutsfattare grundar 
beslut om nationell planering efter vilka projekt som har högst samhällsekonomisk effektivitet. I 
avhandlingens diskussion och slutsats lyfts bland annat politisk legitimitet upp som problemställning 
vid verkställande av nationell planering av infrastruktur. 
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1. INLEDNING 
 
Vid planering och utredning av nya infrastrukturprojekt används i Sverige olika 
metoder för uträkning av samhällsekonomisk nytta. Trafikverket använder sig av en 
metod som kallas samhällsekonomisk analys för beräkning av den totala 
samhällsekonomiska lönsamheten för ett visst projekt. En lönsamhetskalkyl har för 
avsikt att summera kostnader och intäkter ett projekt kommer att innebära och 
generera. I Trafikverkets publikation Introduktion till samhällsekonomisk analys från 
2012 beskrivs följande: 
 

En lönsamhetskalkyl visar alltså nettovärdet av de resurser som produceras/skapas (intäkterna) 
och de resurser som förbrukas/används (kostnaderna) och alltså den nettoförändring av de totala 
tillgångarna som verksamheten/projektet ifråga bidrar till. Med resurser menas varor, tjänster 
och andra typer av materiella och immateriella tillgångar, d.v.s. allt som kan användas för 
konsumtion eller för produktion. 

 
Huvudsyftet med en samhällsekonomisk analys är alltså att beräkna det samlade 
nettovärdet av alla ekonomiska effekter för alla medborgare i samhället (eller för en 
avgränsad region) (Trafikverket 2012a, s. 5). 

I strikt ekonomiska termer är en sådan angreppsmetod genomförbar med 
nationalekonomiska uträkningar (Hultkrantz & Nilsson, 2004). Dock kan inte alla 
effekter beräknas med ett nettovärde eller användas i en samhällsekonomisk kalkyl. I 
motsats till en företagsekonomisk investeringskalkyl, där de beräknade utgifterna kan 
räknas mot de beräknade intäkterna, är lönsamhetseffekterna för en 
samhällsinvestering inte alltid lika klara. Ej prissatta effekter är ett begrepp som 
används för att ringa in gemensamma nämnare som kan påverka både sociala och 
socioekonomiska effekter av ett infrastrukturprojekt. Vid uträkning av 
samhällsekonomisk nytta använder Trafikverket en analysmetod som kallas samlad 
effektbedömning för att ringa in dessa effekter och vid tillfällen kan dessa kvantifieras 
till ett positivt, negativt eller neutralt effektvärde (Banverket, 2005, s. 301). De 
samlade externa effekter ett planerat infrastrukturprojekt kan ha för påverkan för 
individer, utveckling, kultur etc. är omfattande och en rimlig identifiering av dessa 
parametrar kan tyckas omöjlig. Även om vissa värden kan kvantifieras till ett 
monetärt värde, är risken stor att centrala effekter och värden inte medräknas i 
kalkylen. Hur skall sådana problem hanteras vid kalkylberäkning och planering av 
infrastrukturprojekt och finns det metoder för att väga dessa värden i en 
samhällsekonomisk analys? Är det trots så stor osäkerhet kring analyser av 
samhällsekonomisk nytta fortfarande meningsfullt att vidta sådana beräkningar 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004)? Dessutom visar internationella studier på att 
samhällsekonomiska kalkyler för större infrastrukturprojekt inte bara är osäkra i sin 
karaktär utan att också metodiska snedvridningar skapas i samband med antaganden 
om efterfrågan och anläggningskostnad (Brännlund et.al., 2013). 
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Norrbotniabanan är en planerad järnvägslänk mellan Umeå och Luleå. Projektet 
är en tänkt förlängning av den redan färdigställda Botniabanan som binder samman 
Umeå söderut med Ostkustbanan. I Banverkets samlade effektbedömning av 
Norrbotniabanan från 2009 slås det fast att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt 
med en nettonuvärdeskvot på 0,01. Det fastslås också att de ej prissatta effekterna är 
främst positiva och projektet därmed skall bidra till samhällsekonomisk effektivitet 
(Banverket, 2009c). Trots detta har Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 valt att nedprioritera Norrbotniabanan till fördel för 
andra projekt. Norrbotniabanan har låg samhällsekonomisk lönsamhet och har inte 
kunnat prioriterats i förhållande till andra åtgärder i planen (Trafikverket, 2013a, s. 
86). I och med detta finns det anledningar att belysa den samhällsekonomiska 
nyttoanalysens verkliga roll inom det politiska systemet och för de beslutsfattande 
organ som utnyttjar analyser som underlag. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera hur samhällsekonomisk analys används inom 
beslutsfattande processer i Sverige utifrån nationell planering av infrastruktur. 
Järnvägsprojektet Norrbotniabanans roll i den nationella planeringen av infrastruktur 
används i en fallstudieliknande analys som exempel för att studera hur avvägningar 
görs och beslut tas centralt vid prioritering av nationella infrastrukturprojekt. 

För att djupare kunna uppfylla uppsatsens syfte krävs först en kortare 
presentation av samhällsekonomisk analys som metod och teori. För att senare kunna 
bedöma samhällsekonomiska analysers relevans och legitimitet inom beslutsfattande 
processer behövs de analytiska bristerna med uträkning av samhällsekonomisk nytta 
betonas. För att nå fram till ett resultat av syftets andra del, projektet 
Norrbotniabanans roll inom nationell infrastrukturplanering behöver projektet sättas i 
komparativ studie med andra liknande projekt, som till skillnad från Norrbotniabanan, 
har inkluderats i den nationella transportplanen. Norrbotniabanan används specifikt 
som exempel då projektet, trots positiv samhällsekonomisk lönsamhet, inte har 
prioriterats i den nationella planen. För att slutligen kunna binda ihop uppsatsens olika 
delar och uppfylla syftet presenteras olika synsätt på hur samhällsekonomiska 
analyser bör användas vid nationell planering av infrastruktur och i viss mån 
presentera hur politiska avvägningar görs vid centrala beslutsfattanden. Då 
användningsområden för samhällsekonomiska analyser varierar och inte med rätta 
heller kan generaliseras, ställs frågan vilka synsätt som finns på hur 
samhällsekonomiska analyser bör användas vid centrala beslutsfattanden. 

Uppsatsens frågeställningar lyder således: 
 

1. Vilka principiella metoder används för uträkning av samhällsekonomisk 
analys och vilka brister och svagheter finns vid bedömningar av 
samhällsekonomisk nytta för infrastrukturprojekt? 

2. Hur har avväganden gjorts och beslut fattats kring planeringsprojektet 
Norrbotniabanan utifrån samhällsekonomisk analys jämfört med liknande 
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infrastrukturprojekt som inkluderats i den nationella planen för 
transportsystemet? 

3. Vilka olika synsätt på hur samhällsekonomiska nyttoanalyser bör användas vid 
planering av nationell infrastruktur finns, och vilka andra faktorer vägs in i ett 
politiskt beslut?  

 
1.2 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas med ett kortare metodkapitel för att beskriva de 
tillvägagångssätt som använts för att göra själva analysen och koppla detta till 
resultatet. Vidare följer ett kapitel med introducerande begrepp och förkortningar med 
syfte att förenkla och förtydliga viktiga begrepp som används i avhandlingen. 

Själva analysdelen introduceras med ett inledande kapitel om samhällsekonomisk 
analys som lära och enkla förklaringar till olika tillvägagångsmetoder för 
samhällsekonomiska analyser. Just den deskriptiva delen av samhällsekonomisk 
analys understryks i avhandlingen då metoden är viktig för vidare diskussion kring 
samhällsekonomiska nyttoanalysers principiella värde inom infrastrukturplanering. 
Kapitel 4 går djupare in på de brister och problem som finns inom metoder för 
samhällsekonomiska analyser. Ett urval av analysmässiga brister kommer att 
presenteras utifrån det använda materialet. En teoretisk tolkning av hur man med hjälp 
av olika metoder kan värdera eller bedöma ovärderliga effekters värden och hur dessa 
bör presenteras i en samhällsekonomisk analys. Kapitlets sista del beskriver i teori hur 
samhällsekonomisk analys används och bör användas inom politiska och 
beslutsfattande processer. 

Vidare i avhandlingen kommer planeringsprojektet Norrbotniabanan att 
behandlas för att i en fallstudieliknande empirisk analys studera hur bedömningar 
gjorts av projektet i den nationella planeringen. Kapitlet baseras bland annat på 
intervjuer med tjänstemän vid Trafikverket. Slutligen kommer i kapitel 6 att innehålla 
en analys som beskriver hur den samhällsekonomiska analysen behandlas och 
värderas utifrån beslutsfattande, politiska organ i ett försök att besvara syftets tredje 
och sista fråga. I detta kapitel kommer främst intervjuer med riksdagsledamöter att 
presenteras. 

I uppsatsens summerande delar presenteras först ett resultat där svar på 
uppsatsens frågeställningar sammanfattas. I kapitel 8 förs en diskussion kring 
resultatet och kapitel 9 tolkar både analysen och diskussionen i en avslutande slutsats. 
 
1.3 Avgränsningar 
Uppsatsens tema som behandlar frågan kring den samhällsekonomiska analysens 
betydelse inom planering och prioritering av infrastruktur avgränsas på vissa delar för 
att djupare kunna gräva i de mest centrala frågorna. För att specificera avhandlingens 
analys och resultat kommer analysens innehåll att kopplas till och jämföras med det 
planerade järnvägsprojektet Norrbotniabanan. En applicering av teorin och utvalda 
metoder kommer att göras med den redan existerande samhällsekonomiska kalkylen 
för Norrbotniabanan. I och med detta är det endast intressant att studera hur 
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samhällsekonomisk analys appliceras och används vid beslutsfattande i Sverige, med 
undantag för vissa internationella jämförelser i teoribehandlingen. 

Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt som klassas som ett större nationellt 
infrastrukturprojekt. Det är därför intressant att sätta projektet i ett jämförande 
perspektiv med projekt i samma storleksordning och som indirekt också konkurrerar 
om samma ekonomiska medel vid nationell infrastrukturplanering. Exempel på 
sådana aktuella projekt är bland annat Ostlänken, en planerad 
höghastighetsjärnvägslinje mellan Järna och Linköping. Mindre trafikåtgärder och 
dess samhällsekonomiska analyser kommer alltså inte närmare behandlas i denna 
uppsats. 

Då metoder och teorier kring samhällsekonomisk analys ständigt förändras och 
görs om utifrån nya bedömningskriterier, kommer denna uppsats huvudsakligen 
behandla nypublicerat material i möjligaste mån. Som en arbetsgrupp inom 
Trafikverket finns ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och 
analysmetoder inom transportområdet) som publicerar analysmodeller och metoder 
för samhällsekonomiska analyser. ASEK 5 är Trafikverkets senaste reviderade 
utgångspunkt för värdering och analys av samhällsekonomisk nytta. Dock är den 
senaste nyttoanalysen av Norrbotniabanan inte kalkylerad enligt ASEK 5, utan ASEK 
4, något som understryks i avhandlingen. 

Norrbotniabanan är i flera avseenden ett viktigt internationellt 
infrastrukturprojekt. I uppsatsen kommer de teoretiska ansatserna kring internationell 
mätbarhet och jämförbarhet att diskuteras och problematiseras. Dock kommer en 
vidare studie av järnvägsprojektets verkliga roll inom internationell 
infrastrukturplanering inte att tas upp i avhandlingen. Huvudfokus för denna uppsats 
kommer istället läggas vid svensk infrastrukturplanering och hur beslutsfattande sker 
med samhällsekonomiska analyser som grund i Sverige. Läsaren görs också här 
medveten om att Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt som ingår i ett av EU:s 
prioriterade huvudstråk för transportplanering i Europa (Pettersson, 2013; Nordlöf, 
2013). Detta innebär att vid beslut om byggnation av Norrbotniabanan så kan ett 
särskilt bidrag ansökas om för att få finansiellt stöd till utbyggnaden av 
järnvägslänken. Beslut om att Norrbotniabanan skall ingå i EU:s transeuropeiska 
transportnät är vid uppsatsens skrivprocess relativt nytt och vidare studie hur detta 
kan påverka den samhällsekonomiska lönsamheten gentemot investeringskostnaderna 
har ännu inte gjorts. Det potentiella bidraget skulle dock kunna öka Sveriges totala 
investeringsbudget för nationell infrastruktur med ytterligare 7 miljarder kronor, men 
på grund av för många osäkra faktorer har detta antagande avgränsats från 
avhandlingen (Pettersson, 2013). 
 
 
2. METOD OCH MATERIAL 
 
För att djupare kunna analysera och identifiera olika avvägningar och bedömningar 
som görs för samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn kommer 
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Trafikverket och ASEK användas som referenskällor. Av denna anledning är det av 
intresse att direkt komma i kontakt med medverkande personer inom ASEK på 
Trafikverket. Olika typer av publicerat material, metodbeskrivningar, 
beräkningshandböcker samt effektredovisningar och samlade effektbedömningar 
används också för att kunna analysera antaganden, bedömningar och eventuella 
värderingar. 

Denna avhandling kommer huvudsakligen att använda litteraturundersökning 
som analysmetod för att kritiskt granska samhällsekonomisk analysmetod. Som 
komplement till den empiriska undersökningen genomfördes ett antal intervjuer med 
beslutsfattare och berörda tjänstemän. Fokus för litteraturundersökningen ligger i 
olika typer av publikationer och litteratur för att knyta an relevanta teorier kring 
kvalitativa nyttoanalysmetoder med presentation av samhällsekonomiska analyser av 
Trafikverket med inriktning på projektet Norrbotniabanan. Som grund för arbetet med 
att identifiera brister med de existerande samhällsekonomiska analyserna kommer en 
djupare genomgång av f.d. Banverkets effektbedömning av Norrbotniabanan samt 
Banverkets/Trafikverkets teori-publikationer om samhällsekonomisk analys att göras. 
Nedslag i nationalekonomisk litteratur kring nyttoanalyser kommer användas som 
referens i arbetet med identifieringen av ej prissatta värden och effekter samt i 
bakgrunds- och teoribehandling. 
 
2.1 Metod- och intervjuteknik 
Denna uppsats kommer att utformas likt en fallstudie där projektet Norrbotniabanan 
kommer att användas som utgångspunkt vid utformning av metod för kvalitativ 
samhällsekonomisk analys. En fallstudie karaktäriseras av att ”fallet” utgör 
huvudfokus för själva avhandlingen (Bryman, 2011, s. 74). 

För att få en klarhet i olika antaganden som kanske inte explicit förklaras i 
publicerat material används också intervjuer som komplement till 
huvudundersökningen. Olika antaganden i analysarbetet kan eventuellt göras genom 
att studera text och läsa dess innehåll mellan raderna. Men i en intervju kan svar 
enklare fås genom en följd av frågor till experter på ämnet. Två av intervjuerna är 
med tjänstemän från Trafikverket. Två personer, Henry Degerman och Urban 
Eriksson, vid Trafikverket i Luleå intervjuades samtidigt via telefon. Intervjuerna är 
upplagda som kvalitativa intervjuer och själva intervjuinnehållet är delvis styrt efter 
en semistrukturerad intervjuguide. Med utgångspunkt från den semistrukturerade 
intervjuguiden ges intervjuare större möjligheter till sidospår, följdfrågor och mer 
flexibilitet under själva intervjun (Bryman, 2011, s. 415). Det är också möjligt att 
lägga visst fokus på några frågor som intervjuaren anser viktigare i intervjun med en 
viss person. Samma intervjuteknik användes vid samtliga intervjuer, skillnaden endast 
då en av intervjuerna kan benämnas som gruppintervju över telefon. Att samtidigt 
kunna intervjua två personer samtidigt över telefon hade den fördelen att de 
intervjuade kunde komplettera varandra i svaren på de frågor som ställdes. Båda 
intervjupersoner godkände också att materialet användes i bägges namn, så ingen 
direkt särskiljning mellan det som sades av vem behövdes. De tre resterande 

 8 



intervjuerna var också med tjänste- och riksdagsmän. Peo Nordlöf, enhetschef för 
samhällsekonomi och modeller på Trafikverket i Borlänge, Socialdemokratisk 
riksdagsledamot Leif Pettersson samt Moderat riksdagsledamot Edward Riedl som 
båda har uppdrag som ordinarie ledamöter i trafikutskottet. Samtliga intervjupersoner 
kan beskrivas som experter i just den befattning de valts ut till undersökningen. Kvale 
& Brinkmann (2009) beskriver intervju med eliter som en särskilt typ av intervju och 
förklarar vissa fallgropar som intervjuare bör undvika. Då svarspersonen ofta är van 
att få svara på frågor inom sitt specifika ämnesområde bör intervjuaren av denna 
anledning vara väl preparerad och känna till ämnet som skall behandlas. Experter kan 
också på förhand ha förberett sina samtalsspår för att svara på specifika frågor 
angående till exempel åsikter. Intervjuaren måste i dessa fall medvetet försöka bemöta 
denna intervjustruktur med andra infallsvinklar på frågor. Inför de intervjuer som 
gjordes med tjänstemän vid Trafikverket samt riksdagsledamöter togs dessa 
förutsättningar i beaktning och frågor anpassades för att respondenten skulle kunna ge 
ett så faktarikt svar som möjligt utan att skapa debatt under intervjun.  

Då två av intervjuerna gjordes med politiker i befattning av riksdagsledamöter i 
Sveriges riksdag togs särskild beaktning i valet av frågor inför intervjuerna. 
Intervjupersonerna gjordes uppmärksamma på att deras svar till viss mån också 
kommer att representera den partipolitik som respektive intervjuperson representerade 
då båda intervjupersonerna godkände att bli listade med namn och parti i själva 
avhandlingen. Det kan tänkas att riksdagsledamöter generellt inte ser det som 
främmande att offentligt presentera åsikter och detta kan ha förenklat den etiska 
frågan kring anonymitet just detta fall (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vid de intervjuer som genomfördes med tjänstemannaanställda vid Trafikverket 
ställdes också frågan om offentlighet och intervjupersonerna godkände att ställa upp 
med namn. Dock klargjordes innan intervjuerna att de intervjuade blev tillfrågade i 
roll som representant vid Trafikverket och svaren tordes också tolkas som en förlängd 
arm av myndigheten. Personliga preferenser och åsikter har eventuellt utelämnats från 
svaren och detta kommenteras också kritiskt i ett underkapitel kring reliabilitet (Kvale 
& Brinkmann, 2009). 

Samtliga intervjuer utfördes via telefon. Största fördelen med denna metodteknik 
var enkelheten att utföra själva intervjun och de tidsmässiga vinster som gjordes då 
inga längre resor behövde beaktas. Då svarspersonerna fanns på plats i den breda 
geografiska utsträckningen Stockholm, Borlänge och Luleå, fanns det stora vinster att 
göra dessa intervjuer via telefon. Bryman (2011) pekar dock på vissa svagheter med 
kvalitativa telefonintervjuer. Exempelvis får inte intervjuaren möjlighet att studera 
svarspersonens kropps- och ansiktsuttryck eller speciella reaktioner till följd av en 
viss fråga. En mer uppenbar risk med telefonintervjuer är själva samtalets kvalitet 
som kan brista med till exempel dålig teckning eller dålig utrustning. Det är också 
svårare att med teknik kunna spela in själva intervjun med god kvalitet. Under 
intervjuerna som utförts till denna uppsats har ingen inspelningsmetod använts, utan 
anteckningar av intervjuinnehållet har skett direkt på dator under intervjuns gång. 
Alla svarspersoner gjordes medvetna om just detta och vid flera tillfällen fick 
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svarspersoner upprepa vissa uttalanden eller pausa diskussionen för att exempelvis en 
citering skulle kunna antecknas korrekt. 
 
2.2 Litteratur 
En viktig del av uppsatsen grundar sig på publicerat material i form av rapporter, 
publikationer och utskrifter från både före detta Banverket och nuvarande 
Trafikverket. Exempel på material är effektredovisningar för projekt, diverse 
metodbeskrivningar för samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning. 
Dessa texter kommer att användas utifrån ett jämförande perspektiv med både 
svenska och utländska teorier kring metod för uträkning och presentation av 
samhällsekonomisk analys. Det är viktigt att belysa just detta material då det är 
publicerat av en utgivare och av denna anledning bör analysen av materialets innehåll 
läsas kritiskt. 

För att grundligt kunna beskriva olika tillvägagångssätt för beskrivning av 
kvalitativa moment inom samhällsekonomisk analys används både svenska och 
utländska hand- och läroböcker. Här poängteras att läroböcker oftast inriktar sig mot 
ett deskriptivt innehåll och riktar sig främst mot nybörjare inom ett ämne, i detta fall 
nationalekonomi. Därför används endast läroböcker i denna avhandling som 
referenslitteratur och för beskrivande av fakta snarare än teori (Eriksson, 2009). Detta 
material tillhandahåller främst noga genomgående instruktioner hur man som ekonom 
skall göra avvägningar och bedömningar av olika effekter i samhällsekonomisk 
analys. Detta inkluderar i stor utsträckning uträkningar, ekvationer och funktioner 
som matematiskt skall beskriva metoder för hur exempelvis nyttokvoter beräknas. I 
dessa texter har endast de kvalitativa momenten valts ut för behandling i uppsatsen, 
där viktiga diskussioner kring främst mätbarhet av ej prissatta effekter valts med. Värt 
att notera är att Trafikverket vid samhällsekonomiska uträkningar också använder sig 
av litteratur framtagna av i viss utsträckning samma författare som använts vid denna 
uppsats, exempelvis Hultkrantz & Nilsson (2004). 

I avhandlingens teoretiska kapitel presenteras bland annat den 
samhällsekonomiska analysens brister. Det är en mycket stor uppgift att lyfta fram 
alla brister och komplikationer som finns med beräkning av samhällsekonomisk 
analys och av denna anledning görs ett urval av de mest uppenbara bristerna som 
uppstår i själva analysarbetet med samhällsekonomiska beräkningar. En djupare 
genomgång av brister inom samhällsekonomisk analys hade krävt mer utrymme än 
vad som tillåts i denna uppsats. 

Det finns mycket publicerat material i form av artiklar i internationella tidskrifter 
där problematik kring bedömning och presentation av samhällsekonomisk analys 
diskuteras. Dessa används i uppsatsen som jämförande teorier för att göra en 
samhällsgeografisk och statsvetenskaplig koppling till de nationalekonomiska 
begreppen och teorierna. 
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2.3 Validitet och reliabilitet 
Uppsatsens utformning och metod har i stor grad påverkat själva resultatet och 
analysen. De valda metoderna är blandade utifrån både litteratur och kvalitativa 
intervjuer. Det undersökta ämnet är till viss del baserad på nationalekonomiska teorier 
och det görs i uppsatsen en viktig koppling mellan nationalekonomi och 
samhällsgeografi. Ur ett samhällsgeografiskt perspektiv är studie av hur 
samhällsekonomi används vid transportplanering nationellt viktig. Både lokal, 
regional och nationell utveckling påverkas av de prioriteringar som görs av 
infrastruktur nationellt.  

En viktig aspekt som bör belysas utifrån avhandlingens resultat är urvalet av 
intervjupersoner. För att öka avhandlingens reliabilitet har intervjuer gjorts med 
riksdagsledamöter som representerar både Socialdemokraterna och Moderaterna, som 
svarar för båda sidorna av det politiska spektrumet. Dock presenteras inte 
intervjumaterialet i en komparativ analys partisynsätt emellan utan snarare i en direkt 
analys av frågeställningarna. Läsaren görs medveten om att det finns viktiga 
skillnader i uppfattning om hur, var och när infrastruktur skall planeras nationellt i 
Sverige och Socialdemokraterna har tidigare haft en mer positiv inställning till 
Norrbotniabanan generellt. Då det inför analysen endast gjorts två intervjuer med 
direkta beslutsfattare på central nivå i Sverige kan en djupare slutsats inte dras mellan 
olika partipolitiska synsätt, något som också blir en direkt begränsning i analysens 
reliabilitet. 
 
 
3. SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS 
 
För att kunna närma sig problemställningarna kring hur den samhällsekonomiska 
analysen används vid centrala beslutsfattanden krävs en övergripande förklaring av 
samhällsekonomisk analys har för syfte och metod. Grundprinciper kring hur 
samhällsekonomiska analyser utformas kommer i den följande texten att 
genomgående förklaras för att senare kunna koppla teorin till den praktiska 
användningen av analyser i främst politiska beslut. 

Allmänna nyttigheter som exempelvis skola, sjukvård, försvar samt infrastruktur 
är tjänster som inte produceras utifrån en konkurrenskraftig marknad. Det är istället 
beslutande organ som bestämmer i vilken omfattning och hur sådana kollektiva 
tjänster skall produceras samt huruvida dessa skall vara bekostade av skattemedel 
eller avgifter. För att beslutande organ (stat, landsting eller kommun) skall kunna 
avgöra om en viss investering är lönsam eller inte behövs beslutsunderlag som 
beräknar samtliga nyttor för hela samhället. Utifrån ett samhällsperspektiv måste 
värderingar göras för att prioritera vilket eller vilka investeringar som bör göras 
utifrån den samlade nyttan investeringen kan ge tillbaka till samhället (Hultkrantz & 
Nilsson, 2004, s. 300). 

Samhällsekonomiska kalkyler används för att beräkna den totala 
samhällsekonomiska nyttan för en viss investering eller ett visst projekt. Kalkylen har 
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till syfte att beräkna en nettokvot där de resurser som förbrukas vägs mot de intäkter 
och resurser som skapas till följd av investeringen (Hultkrantz & Nilsson, 2004; 
Trafikverket, 2012a). En investering är samhällsekonomiskt effektiv när samhällets 
resurser, det vill säga monetärt investeringskapital, används så att det totala värdet av 
resurserna blir så stort som möjligt för samhällets medborgare. Detta innebär att 
investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma bidrar till samhällsekonomisk 
effektivitet (Trafikverket, 2012a). 

Det finns två huvudsakliga metoder som används vid beräkning av 
samhällsekonomisk nytta. Kortfattat kan man säga att ena metoden är kvantitativ och 
den andra är mer kvalitativ inriktad som båda har olika styrkor och svagheter. Nedan 
presenteras de olika metoderna samt den anpassade metoden som används i 
samhällsekonomiska beräkningar i Sverige, samlad effektbedömning eller SEB. 
 
3.1 Cost-benefit analysis (CBA) 
Grundprinciperna för uträkning av samhällsekonomisk nytta ligger nära den engelska 
termen cost-benefit analysis (CBA). För att kunna beräkna CBA krävs det att man 
identifierar vilka personers nytta och kostnad som skall inkluderas, beräknar 
åtgärdens konsekvenser, tar i beaktande åtgärdens effekter under hela dess livslängd 
samt slutligen värderar åtgärdens effekter i ett penningvärde eller skuggpriser. Görs 
en korrekt bedömning av dessa kriterier kommer ett nettonuvärde eller 
nettonuvärdeskvot (NNK) att kunna beräknas som visar antingen ett negativt eller 
positivt värde (Hultkrantz & Nilsson, 2004). 

I mikroekonomiska termer utgör summan av konsument- och producentöverskott 
samhällsnyttan av att en vara eller tjänst produceras. I en perfekt marknadsekonomi är 
konsument- och producentöverskottet maximerat och marknadens effektivitet är 
maximerad. Det betyder att nuvärdet av den totala nettonyttan blir summan av 
förändring av konsumentöverskott, producentöverskott samt effekten på statens 
budget (Hultkrantz & Nilsson, 2004). 

Då de samlade effekterna som en samhällsekonomisk kalkyl har för avsikt att 
beräkna är så många samt i många fall är svårdefinierade blir det ofta komplicerade 
uträkningar av CBA och osäkerheten kring nettonuvärdet blir stort. En av de främsta 
komplikationerna är värdering och kvantifiering av ej prissatta effekter. För att kunna 
göra en CBA krävs att alla medräknade effekter värderas till ett penningvärde som 
sedan vägs mot kostnaderna. Är det inte möjligt att bestämma ett pris eller värde för 
en viss effekt blir kalkylen också mer osäker (Hultkrantz & Nilsson, 2004). För att 
bedöma en kalkyls osäkerhet används känslighetsanalys. Denna analys bedömer hur 
osäkra de kalkylerade ingångsvärdena bedöms vara genom att ändra vissa antaganden 
i förhållande till kalkylen och notera hur det förändrar nettonuvärdet (Boardman et.al., 
2011; Trafikverket, 2012a). 
 
3.2. Multi-criteria analysis (MCA) 
En alternativ metod för uträkning av samhällsekonomisk analys är multikriterieanalys 
(även kallad multi-criteria analysis, multi-criteria decision analysis eller bara 
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MCA/MCDA). Denna analysmetod har för avsikt att undgå problem som uppstår vid 
beräkning av ej prissatta effekter genom att väga olika effekter mot varandra utifrån 
en given skala (Gühnemann, Laird & Pearman, 2012). Vid värdering av effekter är en 
referensram mycket viktig för att olika analyser av projekt eller åtgärder skall kunna 
vägas mot varandra. Själva utformningen av rangordningen kan fungera med hjälp av 
olika metoder. Ett exempel är där en effekt ges ett skal-värde ordnat i en given 
intervallskala där effekten bedöms ha olika grad av positiv eller negativ inverkan på 
samhället. En annan möjlighet är att enkelt bedöma en effekt som negativ, neutral 
eller positiv på en ordinalskala (Gühnemann, Laird & Pearman, 2012). 

Multikriterieanalys kan fungera som ett gott komplement till CBA då effekter 
som är svåra eller omöjliga att kvantifiera kan få ett skalvärde som sedan kan 
användas för att göra jämförande studier med andra projekt. Men trots flera fördelar 
är multikriterieanalys fortfarande ett osäkert verktyg, då många osäkra antaganden 
måste göras för att kunna rangordna vissa effekter och dessa baseras på mindre säkra 
grunder än cost-benefit analysens skuggpriser. Dessutom finns det en risk att de 
värden en viss effekt ges grundas på frågeställarens egna preferenser (Trafikverket, 
2012a). 
 
3.3 Samlad effektbedömning (SEB) 
För att kunna visa en bredare bedömning av en samhällsekonomisk kalkyl används 
inom transportsektorn i Sverige en särskild metod som kallas samlad 
effektbedömning (SEB). SEB beskriver både kvantitativa och kvalitativa 
effektbedömningar för en viss åtgärd. Mindre och större åtgärder skiljs också åt i 
själva analysprocessen, där mindre objekt skall kalkyleras utifrån traditionella 
analysmetoder. Däremot skall större projekt kompletteras med en särskild studie om 
ytterligare externa effekter till följd av åtgärden (Trafikverket, 2012b). Underlaget 
skall också definiera åtgärdens bidrag till den transportpolitiska måluppfyllelsen som 
är en nationell bedömning av vilka samhällsekonomiska effekter investeringar i 
infrastruktur har (Nordlöf, 2013). Kvantitativa nyttokalkyler för transportprojekt görs 
alltid inom ramen för samlad effektbedömning och av denna anledning kommer SEB 
att användas som jämförande samhällsekonomisk metod vidare i avhandlingen. 

SEB skall användas bland annat då en åtgärd eller ett projekt ingår eller kommer 
att omfattas av långsiktiga planer och då olika lösningar för en plan ställs mot 
varandra. För att den samlade effektbedömningen skall fylla sitt syfte och uppnå de 
ställda målen skall den samlade effektbedömningen: 

 
1.  beskriva åtgärden och i viss mån placera den i ett sammanhang 
2.  redogöra för åtgärdens troliga effekter och samhällsekonomi 
3.  innehålla en fördelningsanalys 
4.  beskriva vilket bidrag till måluppfyllelse som åtgärden ger och tydliggöra eventuella 
målkonflikter samt resonera kring åtgärdens bidrag till samhällsekonomisk effektivitet och 
långsiktig hållbarhet 
5.  lista relevant referensmaterial om åtgärden 
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SEB är således en mall som används för att på ett sammanfattade sätt bedöma en 
åtgärd eller ett projekt inom transportsektorn. Målet är att effektbedömningen skall 
utgöra ett besluts- och informationsunderlag för beslutsfattare, tjänstemän och 
medborgare (Trafikverket, 2013b, s. 2). Själva underlaget för SEB skall utgå från 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla samlade effektbedömningar 
kvalitetsgranskas centralt av Trafikverket utifrån ett opartiskhetsperspektiv. 
Målbilden är att presentationen av ett projekt skall bedömas objektivt utan värderingar 
(Nordlöf, 2013). 

Rent praktiskt tenderar olika projekt av samma typ att få liknande SEB- och 
NNK-resultat där vissa gemensamma nämnare är jämförbara. Exempelvis så har den 
planerade motorvägstrafikleden runt Stockholm, Förbifart Stockholm, alltid fått 
mycket starkt positiva NNK-värden trots stora investeringskostnader, då kalkylen 
räknar med stora mängder trafik som kommer att trafikera leden. Vidare har också 
ofta mindre effektiviseringsåtgärder och utbyggnationer av väg- och järnväg högre 
NNK tack vare marginella investeringskostnader gentemot den samlade beräknade 
nyttan. I motsats har oftast större nyinvesteringsprojekt, exempelvis Citybanan, 
Ostlänken och Västlänken, lägre samhällsekonomisk nyttokvot. Detta beror 
huvudsakligen på att trots att ett projekt har en samlad hög lönsamhet är 
investeringskostnader för nya projekt marginellt högre gentemot investeringar på 
befintliga projekt (Nordlöf, 2013). 

Det alltså många komplexa hänsynstaganden som skall göras i samband med 
beräkning av samhällsekonomisk nytta. Det innebär att osäkerheten kring den 
samhällsekonomiska analysen också som regel blir stor (Hultkrantz & Nilsson, 2004; 
Trafikverket, 2012a). Av denna anledning är det intressant att ifrågasätta den 
samhällsekonomiska analysens användningsområde. 
 
 
4. DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSENS BRISTER 
 
Det finns många forskare och teoretiker som undersökt frågan kring huruvida 
samhällsekonomisk analys, eller närmare bestämt CBA- och MCA-metoder, är det 
mest effektiva verktyget att använda vid mätning och bestämning av 
samhällsekonomisk nytta. Vidare i detta kapitel kommer ett urval av teorier att 
presenteras för att överskådligt redogöra för bland annat vilka brister och svagheter 
som finns med samhällsekonomiska analyser. 

Cost-benefit analysis (CBA) är onekligen det mest frekvent använda verktyget 
vid nyttoanalyser av infrastrukturprojekt. Metoden har tillämpats och konstruerats av 
många olika länder och organisationer för att anpassas till olika nationella, regionala 
och lokala förhållanden (Hayashi & Morisugi, 2000). Det är också vanligt att 
institutioner använder både CBA och MCA som kompletterande kalkylmetoder för att 
skapa en tydligare bild över de totala effektbedömningarna (Gühnemann, Laird & 
Pearman, 2012, s. 15). Trafikverkets samlade effektbedömning är ett exempel på just 
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detta (Trafikverket, 2012a). Det är dock viktigt att kritiskt belysa brister och 
begränsningar med CBA. Boardman et.al. (2011) understryker att CBA i sin renaste 
form kräver att alla implikationer, effekter och kostnader måste kvantifieras och 
monetäriseras eller prissättas. Kan inte alla tänkbara effekter värderas kommer inte 
heller den samhällsekonomiska analysen att vara fullgod. En viss osäkerhet kommer 
med andra ord att behöva kalkyleras i analysen och ju större ett projekt är desto större 
tenderar också osäkerheten att vara. 

Den samhällsekonomiska analysen skiljer sig från den företagsekonomiska 
analysen genom att beräkning av kostnad och intäkter inte alltid går att urskilja i sin 
helhet i en samhällsekonomisk analys. Alla samhällsekonomiska analyser grundas på 
antaganden om en osäker framtid. Det råder exempelvis osäkerhet kring de 
prognosmodeller som används vid ekonomiska värderingar (Brännlund et.al., 2013, s. 
98). Osäkerhet grundas också i det faktum att till exempel en större 
infrastrukturinvestering ofta har en mycket lång livslängd, något som med kalkyler är 
svårt att definiera. En bortre gräns på 40-60 år har diskuterats men frågan kvarstår om 
inte en infrastrukturinvestering kan beräknas ge nytta längre tid än så (Brännlund 
et.al., 2013, s. 106)? I Banverkets beräkningshandbok för samhällsekonomiska 
bedömningar från 2005 poängteras just järnvägars långa livslängd, exempelvis finns 
det idag trafikerade järnvägar som funnits i mer än 100 år. Det understryks dock att på 
grund av framtida osäkra förhållanden, bland andra vad det gäller preferenser och 
prisförhållanden använder Banverket en kalkylperiod på 60 år för nyinvesteringar 
inom järnvägen (Banverket, 2005, s. 64-65). 
 
4.1 Värdet av det ovärderliga 
Som nämnts ovan är definiering, kvantifiering och monetärisering av ej prissatta 
effekter ett av de största problemen vid beräkning av samhällsekonomisk nytta. 
Används alternativa metoder som MCA är risken stor att in-värden, det vill säga 
värden på effekter som tolkas i analyser, feltolkas då antaganden görs kvalitativt. 

Finns det för en viss effekt eller ett visst värde inte en marknad att utgå ifrån är 
effekten/värdet per definition ej prissatt. Det finns med andra ord inte ett värde för 
marginell social kostnad eller marginell social nytta. Ekonomer använder vid sådana 
tillfällen så kallade skuggpriser för att uppskatta effektens värde om effekten kan 
relateras till ett marknadspris. Exempel på effekter som kan värderas med hjälp av 
skuggpriser är tidsvinster, naturvärden, buller och luftföroreningar. En metod för 
uppskattning av ett marknadsvärde är att använda sig av olika survey-metoder där 
människor tillfrågas hur stort värde en viss effekt har för en viss individ. Dessa 
metoder används med huvudsyfte att uppskatta individers betalningsviljor för en 
tjänst eller åtgärd (Boardman et.al., 2011). 

Det finns dock ekonomer och teoretiker som menar att det finns metoder att 
bedöma värden som i vanliga fall uppfattas som ovärderliga. Boardman et.al. (2011) 
använder problemställningen kring värdering av livet som exempel. Det kan tyckas att 
det inte finns en direkt möjlighet att göra en uppskattning av och på ett kvantitativt 
sätt värdera en människas liv. Å andra sidan är det enligt vissa ekonomer försvarbart 
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att resonera kring hur mycket en person är villig att betala för att reducera dödsrisker, 
vilket också kan användas som ett monetärt värde vid statistiska kalkyler. Det är 
denna värderingsmetod som ligger till grund för ASEK:s kalkyler för värdering av ett 
statistiskt liv som också används vid samhällsekonomiska analyser av väg- och 
järnvägsprojekt i Sverige (Thoresson, 2011). En viktig utgångspunkt är dock att 
risken för en dödsolycka i trafiken i Trafikverkets samlade effektbedömningar för 
transportprojekt är en effekt som inte monetärt beskrivs i kalkyl, men som fortfarande 
redovisas som en ej prissatt effekt (Banverket, 2005; Banverket, 2009c). 

Gemensamt för dessa analysmetoder är att alla baseras på mer eller mindre 
osäkra antaganden och indatavärden. Samhällsekonomiska analyser eller CBA kan 
endast göras utifrån en eller flera känslighetsanalyser som bedömer analysens 
statistiska säkerhet gentemot vissa givna osäkerhetsfaktorer (Boardman et.al., 2011; 
Hultkrantz & Nilsson, 2004; Trafikverket, 2012a). 
 
4.2 Mätbarhet och jämförbarhet 
För att två värden skall kunna jämföras krävs att de beräknats utifrån samma 
förutsättningar. Används inte samma mätmetoder vid beräkningar av 
samhällsekonomi blir jämförelser projekt och åtgärder emellan irrelevanta. Då 
samhällsekonomiska analyser har till syfte att skapa förutsättningar för just 
prioritering och analys mellan olika projekt, är metodförutsättningar för beräkningar 
en mycket viktig del i analysarbetet (Boardman et.al., 2011; Hultkrantz & Nilsson, 
2004). 

I Sverige finns det, som tidigare beskrivet, en speciell arbetsgrupp som har till 
uppgift att rekommendera vilka kalkylmetoder som bör användas vid 
sammanställning av samhällsekonomiska analyser. Det handlar om att specificera 
exempelvis monetära värden för vissa effekter och bestämma hur avvägningar bör 
göras och hur principer bör användas. Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- 
och analysmetoder, ASEK, som arbetsgruppen kallas, leds av Trafikverket 
(Trafikverket, 2012a). De kalkylvärden och metoder som används uppdateras 
kontinuerligt. År 2013 är de senaste metodförutsättningarna definierade enligt ASEK 
5. Alla samlade effektbedömningar som ingår i den nationella planen för 
transportsystemet 2014-2025 skall vara värderade utifrån denna modell (Nordlöf, 
2013). På grund av det faktum att projekt som ej mätts utifrån de samma 
metodförutsättningarna inte heller är direkt jämförbara är Norrbotniabanans 
samhällsekonomiska analys särskilt intressant. Den senaste samlade 
effektbedömningen för projektet gjordes år 2009 utifrån de senaste 
metodförutsättningarna som då var ASEK 4. Detta innebär att den senast gjorda 
samhällsekonomiska analysen inte kan användas för att direkt jämföra projektet med 
andra i exempelvis en nationell plan (Banverket, 2009c). 

Olsson, Økland & Halvorsen (2012) har i en studie jämfört samhällsekonomiska 
metoder och modeller mellan flera skandinaviska länder samt Storbritannien, 
Frankrike, Schweiz och Tyskland. De applicerade de olika samhällsekonomiska 
analysmodellerna på samma planeringsprojekt, en ny järnvägslinje mellan Oslo och 
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Ski i Norge, och fick utifrån de olika modellerna mycket stora variationer. 
Skandinaviska modeller gav en NNK på cirka 0,5 medan den brittiska modellen 
visade en NNK på 2. Bristow & Nellthorp (2000) sammanfattar problematiken kring 
olika samhällsekonomiska modeller i olika länder i EU. Vid utvärdering av 
exempelvis internationella järnvägsstråk och vid bestämmelser av gemensamma 
internationella transportlänkar är det viktigt att planering sker utifrån komparativa 
beslutsunderlag för att de involverade länderna skall kunna rättfärdiga ett 
internationellt beslut (Olsson, Økland & Halvorsen, 2012; Arnott, 1997). 
 
4.3 Politiska beslut 
Det är ofrånkomligt att syftet med samhällsekonomiska analyser till en viss grad 
ligger i att skapa ett underlag för beslutsfattare när det kommer till planering och 
prioritering av olika infrastrukturprojekt. Det finns en stor mängd akademiska 
avhandlingar som behandlar just samhällsekonomiska analysers roll i beslutsfattande 
processer, både teoretiskt och praktiskt. För att enklare kunna åskådliggöra de mest 
väsentliga teorierna har ett fåtal internationella respektive svenska publikationer valts 
ut i denna avhandling för att beskriva beslutfattarens roll inom ramen för 
samhällsekonomiska analyser. 

Bland andra Grant-Muller et.al. (2001) framhäver att samhällsekonomisk analys 
är ett verktyg som huvudsakligen används för att väga olika projekt mot varandra och 
utvärdera alternativa möjligheter inom samma projekt. Dock understryks det att 
analysen inte är ett verktyg för att ta ett slutgiltigt beslut. Politiska, kulturella och 
andra ekonomiska och icke-ekonomiska prioriteringar måste vägas på samma våg 
innan beslut kan tas för ett visst projekt. Gühnemann, Laird & Pearman (2012) 
påpekar att även i länder där exempelvis CBA är huvudverktyget för att göra 
samhällsekonomiska prioriteringar påverkar även politiska preferenser beslut om 
prioriteringar i hög utsträckning. Samhällsekonomiska analyser skapar förutsättningar 
för politiker och beslutsfattare att stödja beslut kring politiska målstyrningar. Att 
benämna en åtgärd eller ett visst projekt som samhällsekonomiskt lönsamt legitimerar 
med andra ord politiska handlingar. 

Short & Kopp (2005) menar bland annat att nationell planering ofta faller in 
under politiskt beslutsfattande. Det är inte alltid politiska beslut direkt grundar sig på 
samhällsekonomiska bedömningar om vilka projekt som bidrar till störst 
samhällsekonomisk nytta. Samspelet mellan nationell planering och politiskt 
beslutsfattande borde i större grad bli en mer transparent process för att legitimera 
politiska beslut. Det finns i grunden motstridiga ansvarsområden för den sittande 
regeringen i ett land, då dess roll som förvaltare av allmänhetens intressen ofta faller 
under beslutsfattarnas roll som främjare av nya projekt. Transport Ministers should 
look broadly at transport in the context of its social and economic impacts, should 
examine options strategically and should deal proactively with transport policy issues 
(Short & Kopp, 2005, s. 366). 

Inom Sveriges nationella planering av infrastruktur har Eliasson & Lundberg 
(2012) beskrivit värdet av samhällsekonomiska kalkyler inom det politiska 
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beslutsfattandet. Det fastslås att samhällsekonomiska nettonuvärdeskvoter i teorin 
skall fungera som underlag vid beslutsprocesser och planering av den nationella 
transportsystemplanen. Dock lyfter författarna fram en viktig brist, då det inte 
klargörs i målbeskrivningen för den nationella transportplanen om de totala 
investeringar som görs skall bidra till maximerad samhällsnytta, eller om det endast är 
allmänbeskattade investeringar som skall maximera nyttan för samhället. I den 
studien som gjorts för den nationella planen 2010-2021 lyfts det fram att de 
prioriteringar som gjorts inte endast kan ha grund i samhällsekonomiska 
nyttoanalyser. Detta görs tydligt då flera större projekt med låg eller negativ NNK 
inkluderas samtidigt som andra projekt med relativt högre NNK exkluderats från 
planen (Eliasson & Lundberg, 2012). 

Thoresson (2011) gör ett försök i en doktorsavhandling att utforska och analysera 
samhällsekonomiska analysers roll inom transportpolitiken och den långsiktiga 
planeringen av infrastruktur. Genom intervjuer och granskning av 
samhällsekonomiska analysmetoder har Thoresson (2011) fått fram beslutfattare på 
olika nivåers uppfattningar om hur samhällsekonomisk analys skall användas som 
beslutsunderlag. En viktig slutsats dras kring sambandet mellan transportpolitiska mål 
och konstruktioner av samhällsekonomiska analyser. Thoresson (2011) lyfter fram 
samhällsekonomiska tekniska och konceptuella brister och efterlyser en rikare bild av 
själva värdet av infrastruktur i sin helhet. 

De konceptuella bristerna med samhällsekonomisk analys är många och 
svårdefinierade i sin omfattning. En relevant bedömning av den samhällsekonomiska 
analysens legitimitet som metod för beräkning av samhällsnytta kan tyckas vara 
omöjlig. Både vad gäller mätbarhet och jämförbarhet av analyser så väl som hur 
analyser bör användas i politiska beslut är problemställningar som både väger för och 
mot samhällsekonomiska analysers legitimitet som mest effektiva metod för uträkning 
av samhällsekonomisk nytta. 

Vidare i avhandlingen används de teoretiska bristerna och problemställningarna 
för att analysera järnvägsprojektet Norrbotniabanans samhällsekonomiska analys i 
förhållande till nationell infrastrukturplanering i Sverige. 
 
 
5. NORRBOTNIABANAN I DEN NATIONELLA PLANERINGEN 
 
Tidigare i uppsatsen har den samhällsekonomiska analysens metoder och 
förutsättningar presenterats och kritiskt diskuterats. I detta avsnitt kommer 
Norrbotniabanan att användas som exempel för hur planering och prioritering av 
infrastruktur görs centralt i Sverige utifrån givna förutsättningar, exempelvis 
ekonomiska och myndighetsmässiga.  

Den senaste samhällsekonomiska analysen av projektet Norrbotniabanan gjordes 
år 2009 enligt metodförutsättningarna för ASEK 4, där en nettonuvärdeskvot 
fastställdes till 0,01 och en total samhällsnytta på 208 miljoner kronor. De angivna 
känslighetsanalyserna ger projektets NNK en övre och nedre gräns på -0,18 till 0,13. 
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Enligt den samlade effektredovisningen anges också sammanfattande att de ej 
prissatta effekterna är till övervägande del positiva (Banverket, 2009c, s. 4). Det har 
inte gjorts en samhällsekonomisk analys eller samlad effektbedömning för projektet 
utifrån de nyaste kalkylförutsättningarna, ASEK 5, och det är av dessa anledningar 
svårt att göra direkta jämförelser med andra projekt i den nationella planeringen där 
de senaste metodförutsättningarna använts. Enhetschef för samhällsekonomi och 
modeller vid Trafikverket, Peo Nordlöf, understryker i en intervju den 28 november 
2013 att jämförbarheten minskar vid användning av olika metodförutsättningar. Men 
generellt kan projekt som bedömts efter ASEK 4 få en marginellt högre NNK vid 
omkalkylering med ASEK 5 som metod. 

Vid en telefonintervju med Henry Degerman och Urban Eriksson vid 
Trafikverket i Luleå den 27 november 2013 bekräftas Norrbotniabanans viktiga roll i 
samhällsutvecklingen i norra Sverige. Vid planering av större järnvägsprojekt i 
Sverige är det sällan som projekt av denna storleksordning påvisar positiv 
samhällsekonomisk nytta. I Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 beskrivs de brister som finns i järnvägsnätet i norra 
Sverige. Exempelvis beskrivs stambanan genom övre Norrland som en flaskhals och 
det finns brister i banans robusthet. Det ges dock inte förslag i planen till hur dessa 
brister skall åtgärdas, utan det understryks endast att samma brister kommer att 
kvarstå även år 2025 (Degerman & Eriksson, 2013; Trafikverket, 2013a). 
Riksdagsledamot Leif Pettersson bekräftar i en telefonintervju den 26 november 2013 
det faktum att få nyinvesteringar i järnväg tenderar att resultera i en positiv NNK på 
grund av marginell samhällsekonomisk vinst gentemot totala investeringskostnader. 
Pettersson (2013) menar att Norrbotniabanan är ett viktigt projekt för Sveriges 
nationella infrastruktur. Med tanke på projektets totala samhällsekonomiska effekter 
bör projektet ses som en del av den nationella planen för transportsystemet. Pettersson 
(2013) påpekar dock att nationell planering av infrastruktur inte kan göras endast 
baserad på samhällsekonomiska avvägningar men att beslutet att inte inkludera 
Norrbotniabanan bör motiveras tydligare. 

I Trafikverkets nationella plan finns över 200 namngivna investeringsåtgärder av 
olika storlekar listade, alla analyserade utifrån de senaste metodförutsättningarna 
ASEK 5 (Nordlöf, 2013; Trafikverket 2013a). Av dessa har fyra namngivna projekt 
en större investeringskostnad på runt eller över 20 miljarder kronor. Detta kan 
jämföras med Norrbotniabanans cirka 23 miljarder kronor i beräknad 
investeringskostnad (Banverket, 2009c). Förbifart Stockholm är ett av det enda av 
dessa projekt som har högre samhällsekonomisk nytta än Norrbotniabanan. Övriga 
projekt (Västlänken, Ostlänken och Citybanan) har samtliga lägre samhällsekonomisk 
lönsamhetskvot än Norrbotniabanan. Viktigt att notera är att Citybanan är i skrivande 
stund är ett pågående projekt och ny samlad effektbedömning har inte gjorts för 
projektet till planen 2014-2025 (Trafikverket, 2013a). 

För att kunna närma sig Norrbotniabanans roll i den nationella planeringen måste 
både den myndighetsmässiga samt den transportpolitiska rollen inom beslutsfattande 
presenteras. Kapitel 6.1 diskuterar den verkställande myndigheten Trafikverkets roll 
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inom infrastrukturplanering följt av kapitel 6.2 där de politiska föreskrifterna om 
transportpolitiska målsättningar redogörs och ställs i ett perspektiv kopplat till 
Norrbotniabanan. 
 
5.1 Trafikverkets roll i den nationella planeringen 
 

Trafikverket har utifrån sin förordning i uppgift att utveckla och förvalta metoder och modeller 
för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt att ta fram och tillhandahålla 
aktuella trafikprognoser. Trafikverket har därmed det samlade ansvaret för hela 
transportområdet, alla trafikslag, alla infrastrukturhållare och alla steg i planeringsprocesserna 
vad gäller trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och övriga beslutsunderlag 
(Trafikverket, 2012c, s. 8). 

 
Då Sveriges Riksdag beslutar om en statlig budget för den nationella infrastrukturen 
ges Trafikverket i uppdrag att lägga fram en nationell plan för de kommande elva 
åren. Planer tas fram i olika intervall, till exempel har tidigare planer tagits fram för 
åren 2004-2015, 2010-2021 och 2014-2025. Den nationella planen har som syfte att 
beskriva en långsiktig plan för utveckling och upprustning av det existerande 
infrastruktursystemet samt föreslå nya åtgärder och projektsatsningar i ett nationellt 
sammanhang. Prioriteringar i planen skall ske utifrån de projekt och åtgärder som har 
den högsta samhällsekonomiska nyttan och bidrar till störst samhällsekonomisk 
effektivitet. Detta innebär ofta att många mindre projekt, exempelvis utbyggnad och 
effektivisering av en väg eller järnväg ges en högre prioritering, eftersom dessa ofta 
får en högre nettonuvärdeskvot i samlade effektbedömningar (Nordlöf, 2013). 
Degerman & Eriksson lyfter fram problematiken kring hur vissa bedömningar måste 
göras utifrån den budgetallokering som finns för den nationella transportplanen. En 
stor del av de medel som beviljas transportsektorn är låsta i redan existerande och 
påbörjade projekt (exempelvis Citybanan och Hallandsåstunneln). Av de medel som 
öronmärkts för nya projekt och nyinvesteringar kan endast ett visst antal större projekt 
berättigas medel, då mindre, mer lönsamma projekt måste prioriteras utifrån det 
transportpolitiska målet att maximera samhällsekonomisk effektivitet. Vid 
framtagningen av den nationella transportplanen är Trafikverkets första prioritering 
underhåll av det existerande infrastrukturnätverket. I andra hand prioriteras de 
mindre, mer effektiva åtgärderna och som tredje prioritering kommer de större 
nyinvesteringarna (Nordlöf, 2013).  

I samband med att Trafikverket ges i uppdrag att sammanställa den nationella 
planen ger den sittande regeringen indikationer på vilka projekt som bör ingå i planen 
för att nå de transportpolitiska målen. För den senaste planen för åren 2014-2025 är 
dessa förslag bland andra järnvägsprojektet Ostlänken och motorvägsledprojektet 
Förbifart Stockholm (Nordlöf, 2013). Riksdagsledamot Leif Pettersson (2013) menar 
däremot att det finns både uttalade och outtalade förväntningar på Trafikverket i och 
med planeringen av den nationella planen. Förväntningarna är oftast styrda utifrån 
politiska målsättningar och bestäms därför i hög grad utifrån den sittande regeringens 
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preferenser. Peo Nordlöf menar å andra sidan att förutom det som står i de skrivna 
direktiv som Trafikverket fått från Näringsdepartementet, om vilka projekt som bör 
prioriteras, kan inte Trafikverket beordras att inkludera vissa åtgärder. 

Huvudsyftet med den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 är att 
med hjälp av effektiva lösningar, exempelvis vård av befintlig infrastruktur, minska 
kapacitetsbristerna i det svenska transportsystemet. Planen skall även anpassas till 
långsiktigt hållbara utvecklingsmål samt att skapa ett robust och tillgängligt 
transportsystem, som tillgodoser både näringslivets och medborgarnas behov av 
transporter. I planen har järnvägsprojektet Norrbotniabanan avgränsats och inte 
prioriterats på grund av låg samhällsekonomisk lönsamhet (Trafikverket, 2013a). Med 
andra ord finns det andra projekt i planen som har större samhällsekonomisk 
lönsamhet och som bidrar med hjälp av effektiva lösningar till att minska 
kapacitetsbristerna i det svenska transportsystemet. 

Projektet och åtgärder som finns namngivna i planen för transportsystemet är 
indelade i olika ”potter” som fördelas på regionala områden. Det finns även en 
nationell budget-pott som tilldelas större infrastrukturprojekt som anses ha nationella 
samhällsnyttor. Norrbotniabanan är ett sådant projekt. De regionala budget-potterna 
som fördelas till de norra länen, Västerbotten och Norrbottens län, har inte samma 
utrymme för nyinvesteringar som skulle behövas ett projekt i Norrbotniabanans 
storlek (Degerman & Eriksson, 2013). 

Det som inte belyses i transportplanen är Norrbotniabanans komparativa 
samhällsekonomiska effektivitet jämfört med liknande järnvägsprojekt. Degerman & 
Eriksson (2013) lyfter i en intervju fram just Norrbotniabanans marginella 
investeringskostnader jämfört med exempelvis andra, tidigare nya järnvägsprojekt. 
Botniabanan mellan Nyland och Umeå som invigdes 2010 är ett unikt exempel på en 
ny järnvägssträckning som bland annat var en typ av pilotprojekt i förhållande till den 
nya miljöbalk som trädde i kraft i samband med uppförandet av järnvägssträckan. På 
grund av detta försenades projektet och den uppskattade budgeten överskreds 
(Degerman & Eriksson, 2013). I den samlade effektbedömningen för 
Norrbotniabanan framhävs att planeringen och byggnationen av järnvägssträckningen 
med största sannolikhet inte kommer att drabbas av samma bekymmer då det nu finns 
erfarenhet inom såväl planering som projektering av järnvägssträckor av denna typ. 

Det är alltså Trafikverket som har det yttersta ansvaret att i Sverige förvalta 
metoder och modeller för samhällsekonomisk analys samtidigt som de också har 
ansvar för att ta fram beslutsunderlag och samlade effektbedömningar till alla 
planeringsprojekt inom transportsektorn. Trafikverkets roll inom den nationella 
planeringen är otvivelaktigt mycket viktig och dess uppgift att ta fram aktuellt 
beslutsunderlag för transportprojekt bidrar till Trafikverkets centrala roll inom den 
beslutsfattande processen. Då samhällsekonomiska analyser i grunden är osäkra och 
effektvärden som används riskerar i kvalitativa bedömningar att vara direkta 
tolkningar av frågeställarens egna preferenser kan de resultat som presenteras i 
exempelvis samlade effektbedömningar direkt påverkas av vilken eller vilka instanser 
som har i uppdrag att utföra analysen (Trafikverket, 2012c).  
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5.2 Transportpolitiska målsättningar 
Vid planering och evaluering av den nationella transportplanen används regeringens 
proposition 2008/09:93 som bas. Exempelvis skall alla samlade effektbedömningar 
för transportåtgärder beskrivas utifrån måluppfyllelse enligt de transportpolitiska 
målsättningarna. I propositionen står bland annat beskrivet att trafikens 
samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska 
styrmedel utformas (Prop. 2008/09:93, s. 9). Med andra ord skall samhällsekonomiska 
analyser utgöra grunden för transportpolitiska beslut. Propositionen fastslår även att 
de transportpolitiska målen innebär att kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma 
hur de vill resa och hur en transport skall utföras samt att beslut om 
transportproduktion bör ske i decentraliserade former (Prop. 2008/09, s. 59). Det 
påpekas tydligt att invånarna i samhället är kunder inom transportsektorn och därför 
skall betalningsviljan för resenärer vara utgångspunkten för planering och prioritering 
av infrastruktursatsningar. Maximal kostnadseffektivitet uppnås med andra ord då 
satsningar sker där befolkningstätheten är hög och betalningsviljan för transporter är 
stor. Edward Riedl, riksdagsledamot (M) och ledamot i trafikutskottet, berättar i en 
telefonintervju den 10 december 2013 att en huvudmålsättning för utvecklingen av 
transportsystemet i Sverige är att skapa ett så kostnadseffektivt och hållbart 
transportnätverk som möjligt. Man vill med effektiva lösningar kunna transportera så 
många människor som möjligt.  

Norrbotniabanan uppfyller enligt den sist uppställda samlade effektbedömningen 
huvudsakligen de transportpolitiska målen väl. Samtliga transportpolitiska delmål 
uppfylls där bland annat tillgänglighet, säkerhet, miljö och regional utveckling räknas 
in (Banverket, 2009c). Vid uträkning av samhällsekonomi för ett visst projekt 
används Statistiska centralbyråns befolkningsprognoser för att bestämma ett framtida 
scenario för resandet. I fallet Norrbotniabanan och berörda städer (Luleå, Piteå, 
Skellefteå och Umeå) görs antaganden om en stagnerande befolkningsökning och i 
viss mån även en befolkningsminskning kommande år. Det finns däremot andra 
undersökningar som visar att i det fall Norrbotniabanan skulle byggas skulle denna 
stagnerande befolkningsökning inte vara reell, utan regionen i stort skulle få en 
annorlunda tillväxtstruktur (Degerman & Eriksson, 2013; Nordlöf, 2013). Det finns 
ett givet samband mellan investeringar i infrastruktur och befolkningstillväxt men 
med anledning av risken för dubbelräkning kan dessa prognoser ej användas vid 
samhällsekonomiska beräkningar (Nordlöf, 2013). 

Riedl (2013) förklarar närmare Allianspartiernas syn på de målsättningar och 
transportpolitik som finns gällande infrastruktursystemet i Sverige. Som målsättning 
finns att främst bevara den infrastruktur som redan finns utbyggd med hjälp av 
underhåll och förbättringar. Ett incitament att planera och prioritera billiga och 
kostnadseffektiva lösningar inom transportsektorn har varit ett mål och syfte i och 
med planeringen av de projekt som skall prioriteras i transportplanen. Ett annat 
transportpolitiskt mål är att förenkla trafikflöden med hjälp av vissa stråk som finns 
där man önskar att förena de mest befolkningstäta delarna i Sverige med hjälp av 
viktiga infrastrukturlänkar. Riedl (2013) bekräftar också att infrastruktursatsningar 
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kan fördelas olika i landet vid olika tidpunkter, där det i transportplanen fram till 2025 
till exempel fördelas mer resurser i södra Sverige jämfört med norra. 

Infrastrukturplanering i Sverige är en komplex process och för att rättvist kunna 
beskriva planeringens förutsättningar bör alla inblandade instanser beaktas, något som 
i denna uppsats inte ges utrymme till. Dock måste som ovan beskrivet den ansvariga 
myndigheten, Trafikverket, samt de politiska incitamenten till målstyrning som finns i 
de transportpolitiska målsättningarna utgöra grunden för att senare kunna studera hur 
politiska tolkningar görs av samhällsekonomiska analyser.  
 
 
6. DEN POLITISKA TOLKNINGEN 
 
Vid långsiktig transportplanering är det mer än bara samhällsekonomiska 
nyttoanalyser som ligger bakom beslutsfattande om prioriteringar av olika 
infrastrukturprojekt. I detta kapitel kommer samhällsekonomisk analys att kopplas till 
den politiska tolkningen som görs vid beslutsfattande. Trafikverket har som uppdrag 
att objektivt ta fram material för att beslutsfattare på ett korrekt sätt skall kunna 
bedöma vilka investeringar som är de mest effektiva att satsa på utifrån vissa politiska 
bedömningar. Det är i slutändan alltid en partipolitisk evalueringsfråga vilka projekt 
som bör prioriteras och i vilket tidsskede dessa prioriteringar bör göras (Riedl, 2013). 

Leif Pettersson (2013) lyfter fram viktiga förändringar som kommer att påverka 
nationell infrastrukturplanering under de kommande åren. Från och med år 2014 
kommer Sveriges regering att besluta vilka byggprojekt som skall påbörjas de 
kommande tre åren. Samma år tar även regeringen beslut om vilka planeringsprojekt 
som skall påbörjas de efterföljande tre åren. Ett beslut genom riksdagen kommer inte 
att krävas vid dessa beslut då huvudplanen för det nationella transportsystemet redan 
vunnit laga kraft. 
 
6.1 Prioriteringar i den nationella planen 
Eliasson & Lundberg (2012) finner i en studie av Sveriges nationella plan för 
transportsystemet 2010-2021 att det inte finns en direkt koppling mellan givna 
nettonuvärdeskvoter och vilka åtgärder som finns föreslagna i transportplanen. 
Projekt med märkbart lägre NNK-värden finns inkluderade i planen, även åtgärder 
med negativ NNK som i praktiken bidrar till samhällsekonomisk ineffektivitet. 
Eliasson & Lundberg (2012) beräknar utifrån de inkluderade samt de exkluderade 
förslagen i den nationella planen för år 2010-2021 en sannolikhetskvot för hur stor 
sannolikhet det är att ett visst projekt eller en viss åtgärd inkluderas i planen utifrån 
vilken NNK åtgärdens effektbedömning har. De finner att det är störst sannolikhet att 
ett projekt inkluderas i planen om NNK befinner sig i spannet 1-2. Lägst sannolikhet 
är det att ett projekt inkluderas om NNK understiger – 0,5. Det är dock större 
sannolikhet att ett projekt med NNK i spannet 0-1 inkluderas än de projekt som har 
högre NNK än 2 (Eliasson & Lundberg, 2012, s. 36). Utifrån detta statistiska material 
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finns det anledning att dra slutsatsen att det inte är endast nettonuvärden som avgör 
hur infrastrukturprojekt skall prioriteras i en nationell plan. 

I den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 finns det föreslagna 
järnvägstunnelprojektet Västlänken med som förslag. Västlänken är en tågtunnel som 
skall avhjälpa Göteborgs nuvarande begränsningar för främst regionaltågtrafik. 
Projektet, som delvis skall finansieras genom trängselskatt i Göteborg, beräknas ha en 
NNK på cirka – 0,55. Den samlade effektbedömningen för projektet visar att de 
övriga ej prissatta effekterna är övervägande positiva, men ej stora nog i omfattning 
att de påverkar resultatet avsevärt. Därför görs den samlade bedömningen att 
Västlänken inte är samhällsekonomiskt lönsam med ett nettonuvärde på minus 9300 
miljoner kronor. Trots detta inkluderas Västlänken i den nationella planen för 
transportsystemet utan någon förklaring till varför projektet prioriterats gentemot 
andra projekt (Banverket, 2010; Trafikverket, 2013a). Ett andra namngivet projekt i 
planen som har negativ samlad samhällsekonomisk lönsamhet är deletappen av den 
nya höghastighetsjärnvägslinjen Götalandsbanan, Mölnlycke-Bollebygd (Göteborg-
Borås). Etappen som beräknas kosta cirka 6 miljarder kronor har en NNK på – 0,6 
(Trafikverket, 2013a). 

Trots att det i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 klargörs att 
Norrbotniabanan har låg samhällsekonomisk lönsamhet och inte kan prioriteras i 
förhållande till andra projekt i planen, är det tydligt att det finns flera andra projekt av 
större storlek, men med lägre NNK, som har valts och prioriterats framför 
Norrbotniabanan. Det finns inom Allianspartierna som bildade regering år 2006 en 
stark enighet om vilka större infrastrukturprojekt som bör prioriteras i Sverige. Vid 
partipolitiska bestämmelser rörande exempelvis prioriteringar av nya 
infrastrukturprojekt är många olika delar sammanvägda i beslutet.  
 
6.2 Politik som komplement till analytiska brister 
Det finns en stor enighet bland ekonomiska och transportgeografiska teoretiker att 
samhällsekonomiska analyser inte är fullgoda som det enda underlaget i 
infrastrukturplanering. Samhällsekonomiska analyser är ett ekonomiskt instrument för 
att i bästa möjliga mån beskriva samhällets vinster och förluster i och med en 
geografisk förändring av kultur- och naturlandskapet. Beslutsfattande och nationella 
prioriteringar av ekonomiska medel är en komplex process som måste ta hänsyn till 
en mängd olika parametrar. Riksdagsledamot Edward Riedl beskriver att politiska 
beslut kan i bästa fall endast baseras på kvalificerade gissningar utifrån ett visst givet 
underlag till beslutsprocessen. Politiska bedömningar skall fungera som komplement 
till de svagheter och brister som finns inom samhällsekonomiska analysmodeller 
(Riedl, 2013). 

Samhällsekonomiska analyser tar i så stor utsträckning som möjligt också i 
beaktande de tidsramar som används vid infrastrukturplanering. Större 
infrastrukturprojekt är investeringar med mycket lång livstid och ekonomiska kalkyler 
beräknar förutsättningar för olika järnvägsprojekt med en ekonomisk livslängd på 
mellan 40-100 år beroende på typ av investering (Banverket, 2009a). 
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Norrbotniabanan är exempelvis kalkylerad med förutsättningarna för en ekonomisk 
livslängd på 100 år. En av de största bristerna med samhällsekonomisk analys är hur 
prognoser och värden beräknas utifrån ett antaget framtida scenario. Det är mycket 
osäkert att beräkna hur exempelvis teknik och befolkningsutveckling samt 
demografiska förutsättningar skall värderas i 100-åriga framtidsprognoser. Den 
samhällsekonomiska analysen för Norrbotniabanan använder SCB:s 
befolkningsprognoser vid kalkylering av den framtida användningen av banan. Dessa 
prognoser bygger på ett sjunkande invånarantal i flertalet städer utmed med 
norrländska kusten. Det finns vid sidan om SCB:s befolkningsprognoser, prognoser 
som beräknar den demografiska utvecklingen av norrlandskusten vid alternativa 
scenarion, exempelvis om Norrbotniabanan byggs ut. Vid ett sådant scenario beräknar 
man att norrlandskusten istället kommer att generera en befolkningstillväxt. Dessa 
prognoser kan däremot inte användas i samhällsekonomiska analyser med risk för 
dubbelräkning. Samlade alternativa befolkningsprognoser, givet att vissa 
infrastrukturprojekt byggs, kan skapa en felaktig bild över hur den spatiala 
fördelningen av Sveriges befolkning kommer att utvecklas (Nordlöf, 2013; Degerman 
& Eriksson, 2013; Banverket, 2009c). Det kan i tillfällen som dessa, när den 
samhällsekonomiska analysen inte kan ge en rättvis bild över exempelvis 
befolkningsutvecklingen inom en region, vara nödvändigt att använda externa 
antaganden och bilder över den faktiska utvecklingspotentialen för en region som 
komplement. 

Kring diskussionen av den samlade effektbedömningen för Norrbotniabanan bör 
även problemställningen kring mätning och värdering av miljöfaktorer lyftas fram. 
Vid värdering av de monetära effekterna utbyggnaden av Norrbotniabanan bidrar till, 
får direkta intäkter i form av minskade statliga diesel- och bensinskatter ett negativt 
nettovärde i kalkylen. Dock blir detta motstridigt då de ej prissatta effekterna för 
projektet pekar på att de miljömässiga aspekterna är främst positiva tack vare minskad 
tung lastbilstrafik och persontrafik med bil (Banverket, 2009b, Banverket, 2009c). 
Även detta bör öppna upp för politiska omvärderingar av samhällsekonomiska 
analyser utifrån ett miljöperspektiv. 

Det görs tydligt att beslutsfattare i Sverige har stora möjligheter att tolka de 
samhällsekonomiska nyttoanalyser som skall användas som beslutsunderlag fritt. Det 
finns inga politiska riktlinjer som kräver att nationell infrastrukturplanering måste ske 
utifrån någon form av effektivisering av samhällsnytta utifrån samhällsekonomiska 
analyser. Istället används de analytiska bristerna med samhällsekonomisk analys som 
förklaring till politiska beslut. 
 
 
7. RESULTAT 
 
Samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn är en bred term för att utifrån 
beräkningar av kostnader och intäkter för samhället bedöma huruvida en viss åtgärd 
eller ett visst projekt påverkar och berör samhället i stort. Alla typer av effekter och 
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påverkningar skall bedömas utifrån beräkning av samhällsekonomisk analys för att 
göra en så rimlig kalkyl av samhällsekonomi som möjligt. I Sverige används både 
cost-benefit analysis (CBA) och multi-criteria analysis (MCA) vid beräkning av 
samhällsnytta. 

I Sverige är det Trafikverket som har till uppgift att ta fram samhällsekonomiska 
analyser för planerade infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Det är även 
Trafikverket som centralt har i uppdrag att tolka och göra avväganden av olika 
effektvärden som i samhällsekonomisk analys påverkar resultatet. För alla bedömda 
infrastrukturprojekt görs också en samlad effektbedömning där bland annat 
nettonuvärdeskvot (NNK), måluppfyllelsekriterier enligt de transportpolitiska målen 
samt en kvalitativ bedömning av ej prissatta effekter skall ingå. Det är denna samlade 
effektbedömning som är bedömningsunderlag när avvägningar och beslut tas gällande 
hur infrastruktur skall planeras och prioriteras i Sveriges nationella plan för 
transportsystemet. 

En samhällsekonomisk analys har för avsikt att beräkna inverkan och effekter för 
hela samhället och dess invånare. Vissa effekter är svårare att bedöma med ett 
monetärt värde än andra och därför har ofta samhällsekonomiska analyser en viss 
osäkerhet. Ju större åtgärd eller projekt som analyseras, desto större tenderar också 
osäkerheten att vara, då exempelvis intäkter över tid bygger på osäkra antaganden om 
befolkningsutveckling, framtida resmönster och teknisk utveckling. Vissa effekter går 
inte att med modeller monetärisera och kan av denna anledning endast mätas 
kvalitativt och måste presenteras utifrån en given skala som positivt eller negativt 
effektvärde. 

Järnvägsprojektet Norrbotniabanan har enligt den senast sammanställda samlade 
effektbedömningen från 2009 en nettonuvärdeskvot på 0,01. Projektet har inte 
inkluderats i Sveriges nationella transportplan för åren 2014-2025 och i planen har 
projektets avgränsande inte heller motiverats mer än att andra projekt har större 
samhällsekonomisk lönsamhet och därför inte kunnat prioriteras. Det finns flera andra 
projekt inkluderade i planen som har avsevärt lägre samhällsekonomisk lönsamhet 
och med gällande negativa nettonuvärdeskvoter inte kan anses vara 
samhällsekonomiskt effektiva. Politiska prioriteringar och överenskommelser har 
medfört att andra projekt i samma storlek har inkluderats i den nationella 
transportplanen trots lägre samlad samhällsekonomisk nytta. Utifrån ett politiskt 
perspektiv har Norrbotniabanan avgränsats från den nationella planen för 
transportsystemet till fördel för projekt som i högre grad bidrar till uppfyllandet av de 
transportpolitiska målsättningarna. Av de ekonomiska medel som allokeras till 
utbyggnad och upprustning av infrastruktur avser endast en begränsad del 
nyinvesteringar som exempelvis nya järnvägssträckor. Dessutom är delar av det 
allokerade kapitalet låsta i redan påbörjade projekt. Resultatet av detta blir att endast 
ett fåtal nya större projekt får utrymme i den nationella planen för transportsystemet.   

Samhällsekonomiska analyser och modeller bör enligt ekonomiska teoretiker 
användas som underlag för politiska beslut inom planering och projektering av 
nationell infrastruktur. Men då samhällsekonomiska analyser är bristfälliga per 

 26 



definition finns det flera som menar att analyser endast bör utgöra ett komplement till 
övriga faktorer som vägs in i ett politiskt beslut. Sådana faktorer kan till exempel 
transportpolitiska målsättningar och nationella bedömningar av transportsystemet i ett 
helhetsperspektiv. Det finns dock inga fastställda direktiv, mer än de incitament som 
finns för en målstyrd utveckling av transportsystemet, för politiker och beslutsfattare 
att direkt använda sig av samhällsekonomiska analyser eller samlade 
effektbedömningar vid nationell planering av infrastruktur. 
 
 
8. DISKUSSION 
 
Samhällsekonomisk analys är ett osäkert verktyg vid användning för planering av 
nationell infrastruktur. Det är många faktorer som skall vägas in i en kalkyl och de 
effekter som inte kan beräknas utgör i sig en osäkerhet. Ju större ett visst 
infrastrukturprojekt är, desto större tenderar också osäkerheten att vara. 
Infrastrukturplanering är ett medel för att bygga och utveckla ett samhälle. Det finns 
bland annat givna samband mellan satsningar på infrastruktur och befolkningstillväxt. 
Givet att planering av nationell infrastruktur är ett mycket viktigt moment i 
utvecklingen och tillväxten av en stad, region eller nation, bör då inte frågan ställas 
hur ett samhälle påverkas utifrån de beslut som tas? Finns det risker i och med de 
osäkerheter som samhällsekonomiska analyser faktiskt bidrar till, nämligen att 
samhällsinvesteringar i exempel infrastruktur kan bli felaktiga och indirekt missgynna 
samhället? I och med det givna sambandet mellan utveckling av infrastruktur och 
geografisk attraktion bör detta också innebära att beslutsfattare har indirekt makt över 
var, och på vilka villkor, den spatiala utvecklingen inom nationen skall ske.  

Den samhällsekonomiska analysen är i grund osäker och bygger på metoder som 
kalkylerar med data som per definition inte kan säkerställas. Skall den politiska 
processen vara det komplement som avhjälper de felmarginaler analysen bidrar till? 
Om så är fallet legitimerar detta beslutsfattare att kunna göra orationella bedömningar 
av den nationella infrastrukturplaneringen? Det blir då enkelt att få igenom ett beslut 
att investera i ett infrastrukturprojekt som har negativ samhällsekonomisk nytta, om 
man kan argumentera varför projektet borde prioriteras oavsett. Vissa hävdar att detta 
är politikens roll i den nationella planeringen, att utifrån ett visst grundlag kunna göra 
en mer kvalificerad bedömning av samhällets behov än strikt ekonomiska uträkningar. 
Det finns här ett bedömningsproblem. Å ena sidan finns det en stark enighet bland 
teoretiker att samhällsekonomisk analys är det mest effektiva verktyget för planering 
och prioritering av nationell infrastruktur, samtidigt som det understryks att 
möjligheten att kunna beräkna samhällsnytta utifrån ekonomiska kalkyler spelar större 
roll då samhället ständigt kräver mer effektivt resursutnyttjande. Å andra sidan ges 
beslutsfattare fria möjligheter att bortförklara de resultat som beräknats utifrån 
samhällsekonomiska analysmetoder. Det spelar mindre roll om ett projekt har positiv 
eller negativ samhällsekonomisk nytta, så länge man utifrån politiska grepp, 
exempelvis transportpolitiska målsättningar, kan legitimera ett projekts prioritering. 
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I denna uppsats har det framkommit att beslutsprocessen av nationell 
infrastruktur inte bara består av vägning olika projekt emellan utifrån 
samhällsekonomiska analyser. Flera andra faktorer måste vägas in, både 
transportpolitiska målsättningar, stråk-projektering av transportnätet samt 
partipolitiska preferenser och det betyder i viss mån även valtaktik. Det är enklare för 
ett parti att prioritera infrastrukturprojekt i mer tätbefolkade områden än i områden 
där det bor färre människor. Det finns å ena sidan en stark politisk vilja att utföra 
nationell transportplaneringen utifrån samhällsekonomisk analysmodell och 
samhällsekonomisk effektivitet. Å andra sidan finns det inga lagar mer än de 
transportpolitiska mål som skall användas som styrmedel vid transportpolitiska beslut, 
att kräva att infrastrukturplanering sker utifrån samhällsekonomisk 
effektivitetsbedömning. 

Trafikverkets roll i den nationella planeringen bör också kritiskt diskuteras. 
Trafikverket skall ha en objektiv roll och utan politiska preferenser kunna ta fram 
beslutsunderlag i form av exempelvis samlade effektbedömningar för transportprojekt 
och åtgärder. Samtidigt skall bedömningen av den nationella transportplanen ske 
utifrån vissa givna politiska transportmålsättningar, där den styrande makten också 
har att direkt föreslå vilka projekt som bör prioriteras före andra. I och med detta 
behövs till exempel inte aktuellt beslutsunderlag tas fram för de projekt som inte skall 
prioriteras, då det redan på en central nivå beslutats att ett projekt inte skall ingå i en 
nationell plan. Norrbotniabanan är ett sådant exempel. En partiöverskridande 
överenskommelse om den nationella transportplaneringen har uteslutit 
Norrbotniabanan till fördel för andra projekt. Den motivering som finns till att 
projektet avgränsats från den nationella planen, är att projektet inte har tillräckligt hög 
samhällsekonomisk lönsamhet. Detta trots att Trafikverket ännu ej tagit fram aktuellt 
beslutsunderlag för projektet i form av de senaste metodbeskrivningarna för 
samhällsekonomisk analys, ASEK 5. Ett beslut har alltså indirekt tagits utan att ett 
aktuellt beslutsunderlag funnits till hand. 
 
 
9. SLUTSATS 
 
Det finns ingen absolut sanning i hur ekonomiska medel bäst skall fördelas i ett 
samhälle för att maximera den totala samhällsekonomiska nyttan, då själva 
definitionen av begreppet samhällsnytta varierar utifrån vems perspektiv man beaktar. 
Att aggregera alla tänkbara effekter ett infrastrukturprojekt kan generera och summera 
dessa upp mot varandra kan närmast skapa en rättvis bild av sanningen gentemot 
nationen eller den geografiska avgränsningen i sig, men inte gentemot enskilda 
individer i samhället. 

Skall man å ena sidan utgå från den samhällsekonomiska analysens brister och 
oförmåga att fungera som huvudunderlag till ett politiskt beslut, så finns det med 
andra ord också enkla mekanismer för det politiska systemet att bortförklara den 
samhällsekonomiska analysens resultat och bedömningar. Samhällsekonomiska 
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analyser blir då i grunden oviktiga och förlorar sitt grundsyfte när de så enkelt kan 
bortses från i beslutsprocesser. Utgår man å andra sidan från det faktum att det inte 
finns bättre verktyg och modeller att beskriva samhällsnytta än samhällsekonomiska 
analyser och att infrastrukturplanering bör utgå från dessa, förlorar politiken sin roll 
som demokratisk instans i samhället, då beslut direkt kan tas från tjänstemannanivå. 

Norrbotniabanan har en stor betydelse för norrlandskustens regionala utveckling. 
Det har i avhandlingen diskuterats den samhällsekonomiska analysens 
metodförutsättningar och hur dessa kan avspegla det nettonuvärde som presenterats 
för projektet i den samlade effektbedömningen. Miljövärden avspeglar exempelvis ett 
negativt värde i den samhällsekonomiska analysen av Norrbotniabanan på grund av 
minskade skatteintäkter på bensin och diesel. De miljömässiga vinsterna för samhället 
i och med mindre bil- och lastbilstrafik kan tyckas överskugga de negativa 
kalkylvärdena i och med minskade skatteinkomster. Åter dyker då frågan upp om det 
är beslutfattarnas intresse eller uppgift att bedöma detta material utifrån ett 
annorlunda perspektiv. Har då beslutsfattare möjlighet att korrekt kunna tolka det 
material som används som beslutsunderlag? Det bör här finnas en viktig särskiljning 
mellan maximering av samhällsekonomisk nytta och samhällsekonomisk effektivitet. 
Samhällsekonomisk nytta torde gagnas av minskade utsläpp i ett längre perspektiv 
medan samhällsekonomisk effektivitet beräknar de ekonomiska förhållandena 
gentemot stat och skatteintäkter. Utgår man i sådant fall utifrån att Norrbotniabanan 
och exempelvis Förbifart Stockholm konkurrerar om samma medel för byggnation, 
kan det tänkas att Norrbotniabanan får ett högre värde i samhällsekonomisk nytta 
gentemot Förbifart Stockholm, som snarare än att reducera bil- och lastbilstrafik 
endast omlokaliserar den samma. 

Det tydliggörs i uppsatsens analys att det finns viktiga värden i infrastruktur som 
av skilda anledningar påverkar hur olika projekt bör prioriteras. Västlänken och 
Ostlänken är exempel på sådana projekt som i slutändan är bedömda som viktigast för 
Sveriges nationella transportsystem. Det är enkelt för beslutsfattare att legitimera hur 
prioriteringar görs inom den nationella infrastrukturplaneringen. Till exempel kan 
man som beslutsfattare resonera kring den samhällsekonomiska analysens brister när 
en prioritering görs eller ett besluts tas, som inte grundar sig på mätbara värden som 
samhällsekonomisk effektivitet. Det framhävs dock att vid just sådana beslut bör en 
noggrann motivering presenteras till hur den nationella infrastrukturen prioriteras. I 
dagsläget finns ingen motivering till varför Norrbotniabanan inte prioriteras i den 
nationella planen. Just denna brist kan närmast tolkas som en demokratisk svaghet. 
Det är försvarbart att kunna kräva motiveringar och förklaringar till hur Sveriges 
infrastruktur prioriteras i geografiska förhållanden, då investeringar i infrastruktur 
bidrar till lokal och regional utveckling. Kan det kanske finnas en viktig koppling till 
nationella prioriteringar av infrastruktur och infrastrukturens bedömning i sin helhet 
som viktig faktor inom utveckling? 
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