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Förord till Internetupplaga av ”Beslutsunderlag” 
 
Hur bör man utforma beslutsunderlag och genomföra utredningar i företag och offentlig 
förvaltning? Vilka krav bör ställas ur demokratisk synvinkel? Ett första försök att svara på 
den typen av frågor gjorde jag i min doktorsavhandling: ”Positionsanalys vid beslutsfattande 
och planering. Ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund. Disputationen ägde rum vid 
företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, 1973 och avhandlingen som 
publicerades som bok från Esselte Studium rönte visst intresse. Flera företagsekonomer har 
senare deklarerat att de fann boken tänkvärd men en smula idealistisk i relation till den 
verklighet som möter företagare. Positionsanalysen uppfattades som samhällstillvänd och 
snarare hemmahörande i nationalekonomi än företagsekonomi. Men nationalekonomerna 
hade redan tänkt färdigt i metodfrågor med sin Cost-Benefitanalys (CBA) och för dem blev 
positionsanalysen (PA) snarare ett hot. (Detta innebär bl. a att det finns en restupplaga av 
boken från 1973 hos dess författare.) 
   Ett utvecklingsarbete kom i alla fall igång på olika vägar. Särskilt de alltmer aktuella miljö- 
och naturresursfrågorna öppnade för ett annat mer tvärvetenskapligt ekonomiskt tänkande. 
Den här aktuella skriften ”Beslutsunderlag. Ensidiga eller allsidiga utredningar?” utgavs 1986 
av Bokförlaget Doxa och ger ännu idag  en bra bild av positionsanalysen som metod vid 
utformning och granskning av utredningar. Boken fanns i handeln under ett tiotal år och har 
sedan reproducerats som kompendium på olika håll. 
   Idag finns möjligheter att lägga ut skriften på nätet och det är min kollega Leif Bratt som 
ansvarar för kurser just när det gäller beslutsprocesser och beslutsunderlag som tagit initiativ 
till denna form av publicering. Med få undantag avseende detaljkorrigeringar är nätupplagan 
identisk med Doxa-boken. Innehållsmässigt står sig boken från 1986 mycket bra även idag t 
ex när det gäller analysschema vid genomförande av PA och kritiken av CBA. 
   Debatten lever naturligtvis vidare och förs i hög grad på ett internationellt plan. För den 
intresserade ges nedan fyra referenser till aktuella metodjämförelser där positionsanalysen 
utgör en utgångspunkt. 
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FÖRORD 
 
 
I denna bok beskrivs olika metoder som kan användas vid utformning av beslutsunderlag t ex 
i kommuner och myndigheter. Det rör sig dock inte om någon neutral metodinventering utan 
snarare om en plädering för vissa typer av metoder. 

I en demokrati krävs allsidiga utredningar i alla lägen där ideologier och intressen står emot 
varandra. Metoderna bör bl a kännetecknas av en viss värderingsmässig öppenhet. Detta gör 
att den traditionella samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalysen, s k cost-benefitanalys, blir 
mindre lämplig medan flera av de metoder som kommit fram under 70-talet (positionsanalys, 
miljöeffektbeskrivningar, vissa former av systemanalys) kommer i en positiv dager. 

I dessa frågor om hur bra beslutsunderlag eller bra utredningar bör se ut kommer 
diskussionen säkert att gå vidare. Eftersom man från nationalekonomiskt håll under lång tid 
ensidigt framhävt cost-benefitanalysen och – med få undantag – visat mycket begränsat 
intresse för alternativa metoder bör denna bok fylla ett tomrum både i kurser och som 
information till alla dem som utför utredningar eller skriver promemorior (och därmed 
använder någon form av metod). 

Frågan om olika metoders för- och nackdelar är uppenbart intressant för de forskare och 
tjänstemän som utför utredningar. Men också de som använder, granskar eller förmedlar 
innehållet i utredningar, t ex politiker, intressenter, journalister, samhällsmedborgare bör 
fundera över metodvalet och framlägga sina synpunkter. 

Denna skrift kan delvis ses som en uppföljning av tidigare böcker ”Positionsanalys vid 
beslutsfattande och planering” (1973) samt ”Samhällsplanering, ekonomi och miljö” (1978). 
Att det blivit en fortsättning har att göra med reaktioner från ”metodanvändare” som helt 
enkelt efterfrågat alternativ till den nämnda cost-benefitanalysen, från studenter och från 
kollegor. Bland de kollegor som i ett tidigt skede ägnade sig åt ”uppmuntrande tillrop” vill jag 
särskilt nämna lektor Steen Hildebrandt vid Handelshögskolan i Aarhus, lektorn i kommunal 
ekonomi Risto Liljeqvist vid dåvarande Socialhögskolan, numera högskolan i Örebro och 
docent Ragnar Bergling, som vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet förestår 
kurser i offentlig förvaltning, vars deltagare i stor utsträckning är kommunalt verksamma. Till 
dem som tidigt intresserade sig för positionsanalysens möjligheter hör också fil dr Olle 
Sjöström vid statistiska institutionen, Stockholms universitet, då ansvarig för kursmoment 
inom systemvetenskaplig linje samt civilekonom Håkan Josephson som i olika sammanhang 
verkat för nya perspektiv inom företags- och nationalekonomi, bl a inom ramen för Nordiska 
Framtidsveckan i Kalmar. 

Värdefulla kommentarer har också erhållits från studenter vid miljövårdsutbildningen 
(Biologiska övningslaboratoriet) och psykologutbildningen (Institutionen för tillämpad 
psykologi) Uppsala universitet liksom från ekonomistuderande och yngre kollegor här vid 
lantbruksuniversitetet. 

Av politiker har några mer än andra pekat på behov av alternativa perspektiv inom 
nationalekonomi. Jag vill särskilt nämna riksdagsman Birgitta Hambraeus som tidigt 
intresserat sig för positionsanalysen. 

Om en metod av typ positionsanalys skall utvecklas och anpassas för användning inom olika 
områden krävs uppenbart att det finns personer – praktiskt verksamma, studenter eller 
handledare – som känner för uppgiften. Jag vill i det sammanhanget särskilt nämna  flera 
professorer och andra lärare vid Norges lantbrukshögskola, nämligen Sigmund Borgan, 
Kristen Øyen, Anders Lunnan, Dag Petter Sødal, Sigmund Huse m fl vid institutionerna för 
lantbruksekonomi, skogsekonomi och naturförvaltning samt Kauko Hahtola, professor i 
markanvändningens ekonomi vid Helsingfors universitet.

 1



 
En annan förutsättning är den finansiella. Framtagandet av denna bok har stötts av 

Byggforskningsrådet (BFR-anslag 820747-6) som genom Ingrid Lundahl i en serie projekt 
betonat betydelsen av metodutveckling för kommunal utredningsverksamhet. 

Solveig Kornher och Christina Asplund har på ett snabbt och effektivt sätt svarat för 
utskrift. 

Sist men inte minst vill jag nämna min hustru Eva och andra familjemedlemmar som visat 
förståelse och burit en del av bördan under denna boks icke helt rätlinjiga tillkomstprocess. 
 
Uppsala den 5 februari 1986 
 
Peter Söderbaum 



 

KAPITEL 1 
 

UTREDNINGAR SOM INSTRUMENT VID 
PROBLEMLÖSNING 

 
 
Beslut om vår framtid förbereds ofta genom utredningar. Detta gäller alla typer av 
organisationer i samhället. I första omgången kanske vi tänker på utredningar inom den 
offentliga sektorn, där statens offentliga utredningar, SOU, exemplifierar den mer ambitiösa 
typen. Utredningar inom statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner hör 
likaledes till denna kategori av utredningar. 

Samtidigt gäller att även andra organisationer kan ägna sig åt utredningsverksamhet. Detta 
gäller varu- och tjänsteproducerande företag (vare sig det handlar om aktiebolag, 
handelsbolag eller ekonomiska föreningar) näringslivsorganisationer, fackförbund, ideella 
organisationer, inklusive folkrörelser, politiska partier. Slutligen kan individer i privata 
sammanhang välja att göra enklare utredningar, t ex avseende överväganden om bostad, 
försäkringsskydd etc. 

Utredningar kan avse valsituationer på en övergripande politikutformande nivå eller mer 
specifika frågor. Övergripande ställningstaganden på nationell nivå kan t ex gälla hälso- och 
sjukvårdspolitik, industripolitik, jordbrukspolitik, transportpolitik, miljö- och naturresurs-
politik, socialpolitik, försvarspolitik, utbildningspolitik, regionalpolitik. Mer specifika 
ställningstaganden kan handla om lokalisering och utformning av sjukhus, skolor, vägar, 
bostadsbebyggelse, försvarsanläggningar, ställningstaganden till jordförvärvsärenden m m. 

Inom företagsvärlden kan de övergripande frågorna handla om förhållningssätt till andra 
aktörer i samhället, om affärsidé, företagsstrategier, produktprofil o d medan det mer specifika 
kan gälla lokalisering och kapacitetsbestämning för fabriker, ställningstaganden till enskilda 
produkter eller reklamkampanjer. 

I denna bok ligger tonvikten på beslutssituationer och utredningar inom den offentliga 
sektorn. Samtidigt drivs tesen att de principer för utformning och granskning av utredningar 
som framhävs är relevanta också för beslut i företag, ideella organisationer och t o m  när det 
gäller enskilda individers val av arbete, bostad, utbildning osv. I samtliga fall handlar det om 
människors ställningstaganden och i samtliga typer av valsituationer kan komplexiteten vara 
mycket stor. 

Vad betyder ordet ”utredning”?  
Jag har redan hunnit antyda vad som i denna skrift avses med ”utreda” och ”utredning”. En 
viss ytterligare ”utredning” av dessa ords innebörd kanske ändå är på plats. 

I ”Ord för ord” (Nordiska uppslagsböcker 1960) anges en lång rad betydelser för ”utreda” 
(jfr reda ut) nämligen klargöra, utgrunda, klarlägga, förtydliga, närmare åskådliggöra eller 
förklara, utveckla, redogöra för, analysera, undersöka, utforska, bereda, gå till grunden med, 
komma till rätta med, ’knäcka’ problem, klara upp, ’bena’ upp, bringa ordning i, ordna. 
Ursprungsbetydelsen för ”reda” synes vara särskilja, åtskilja, särlägga, ordna. 

När det gäller ordet ”utredning” återfinns följande synonymer i samma skrift: klarläggande, 
uppklarnande, prövning, analys, undersökning. 

I många fall utmynnar utredandet i skriftliga dokument och ofta är det dessa vi tänker på när 
vi talar om utredningar. Syftet med aktiviteten ”att utreda” kan i de flesta fall ses som ett slags 
problemlösning och produkten/utredningen kan primärt vara 

1. tillbakablickande (jfr polisutredning liksom granskning i form av bokslut, revision) 
2. nulägesbestämmande (jfr boutredning, bouppteckning) eller 
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3. framtidsinriktade (jfr underlag för förändrad organisation, lokalisering, utvidgning, 
krympning etc av viss verksamhet). 

Vanligast är kanske att det handlar om en kombination av dessa tidsperspektiv. För att förstå 
ett dagsaktuellt problem behövs en historisk tillbakablick, en nulägesbeskrivning och en 
analys av framtida handlingsvägar och dessas konsekvenser. 

Det är främst det framtidsinriktade utredandet som här skall uppmärksammas. Syftet är att 
diskutera principer vid utformning av underlag för beslutsfattande. Flera olika metoder för 
ordnandet (organiserandet) av information/kunskap kan övervägas och dessa olika metoder 
kan innebära att en viss valsituation belyses på olika sätt. 

Vardagsspråk och expertspråk  
Människors språk och invanda sätt att tänka spelar uppenbart en grundläggande roll för hur 
problem upplevs och hur man försöker närma sig problemen. Individen ackumulerar 
erfarenheter från tidigare problemlösning. Vissa tumregler för hur man kan bära sig åt 
utvecklas genom inlärningsprocesser, erfarenhetsutbyte med andra människor etc. 

Erfarenheter, sunt förnuft, kännedom om bakgrund och faktiska förhållanden räcker ofta 
långt och man kan fråga sig vilken nytta som speciella begrepp och metoder kan göra utöver 
det språk och de begrepp som redan används. 

Löser man problem bättre genom specifika ”teknokratiska” språk som vi kallar metoder? 
Jag är inte så säker på att så alltid är fallet. Tvärtom finns det en del risker med att överlämna 
problemlösandet till experter och dessa risker kan vara större eller mindre beroende på vilken 
metod som är aktuell. 

Ofta är det vardagliga språket mer nyansrikt och uttrycksfullt. När jag likväl i det följande 
pläderar för en viss typ av expertspråk (problemlösningstänkande, positionsanalys m m) så är 
det inte för att ersätta vardagsspråket med ett expertspråk av visst slag. Expertspråket t ex i 
form av en metod utgör snarast ett komplement till det vardagliga språket som man kan 
använda sig av om expertspråket bedöms som fruktbart när det gäller att belysa det aktuella 
problemet eller valsituationen. 

Det finns en risk att expertspråket medvetet eller omedvetet utformas på ett sådant sätt att 
endast ett fåtal invigda kan förstå det. Sådana tendenser bör motverkas där det är möjligt. För 
utredningar som utförs som ett led i en demokratisk beslutsprocess bör frågan om begriplighet 
i relation till olika aktörs- och intressentkategorier ses som synnerligen central. 

Det sagda innebär inte att man bör undvika ett tekniskt språk utan endast att valet av 
metod/språk bör ske med omsorg. Över tiden föreligger ömsesidiga beroendeförhållanden så 
att vardagsspråket kan förändras och internalisera vissa uttryck från expertspråket. Omvänt 
kan expertspråken många gånger bli mer fruktbara om vardagsspråkets uttrycksmöjligheter 
utnyttjas i delar av analysen. En utredning blir t ex ofta bättre om man beskriver de berördas 
upplevelser, erfarenheter, känslor eller idéer om hur problem skall lösas i människors egna 
ord. 

I denna bok knyts huvudintresset till principer för hur utredningar kan utformas. Men varje 
enskild metod/språk som diskuteras kan uppenbart användas på flera nivåer. Den enskilda 
metoden kan ses som 

1. ett sätt att tänka 
2. ett sätt att argumentera 
3. ett sätt att utforma utredningen 
4. ett sätt att granska andras muntliga argument 
5. ett sätt att granska utredningar som utförts av andra. 

Enskilda metoder kan alltså vara till nytta (eller skada) redan genom inflytandet på vårt sätt att 
tänka och argumentera och detta gäller även i de valsituationer där utredningar ej genomförs. 
Lika viktigt är kanske att konstatera att de speciella språken/metoderna kan vara fruktbara 
instrument när man granskar andra aktörers argument eller vid en granskning av utredningar 
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och andra skriftliga dokument. Hur användbar är t ex positionsanalysen vid granskning av 
statliga utredningar i SOU-serien? Frågor av det slaget behandlas i kapitel 14 och 15. 

Begreppsapparat vid problemlösning  
Följande termer och begrepp används för att ge en inledande bild av 
problemlösningsprocessen: 

- problem, problembild 
- intressenter, intressentgrupper 
- aktörer 
- handlingsalternativ 
- konsekvenser, effekter 
- mål 
- intressen 
- osäkerhet 
- risk 
- beslut 
- uppföljning, kontroll. 

Problem, problembild. Ordet ”problem” har redan använts i det föregående och förekommer 
också i vårt vardagsspråk. Människor kan uppleva problem när en teknisk apparat fungerar 
otillfredsställande, när vissa människor ej kan komma överens, när en diagnos ger vid handen 
att viss sjukdom föreligger eller att människors verksamheter leder till miljöförstörelse t ex 
försurning av sjöar, mark och grundvatten. 

Upplevelsen av problem kan knytas till aktuella tillstånd eller framtida tillstånd för de 
maskiner, grupper av människor eller sjöar som avses. Antag att det aktuella tillståndet 
upplevs negativt men att korrigeringsmekanismer förväntas föreligga som gör att saker och 
ting rättas till i framtiden utan speciella åtgärder. I så fall torde problemet upplevas som 
måttligt. Men om dagens negativa tillstånd förväntas följas av tillstånd som i ännu högre grad 
är negativa (en sjö som försuras alltmer) finns ännu större anledning till oro och att ta 
problemet på allvar. 

Ordet problemupplevelse pekar på det subjektiva elementet i människans förhållningssätt till 
maskinen, den egna hälsan, viss grupp av människor eller det som händer med en sjö. bl a är 
problemupplevelsen en fråga om människans värderingar och kunskap. Skillnader i 
värderingar kan göra att två människor som berörs av en faktisk händelseutveckling upplever 
situationen olika. Individ å kan med oro åse hur sjön växer igen medan individ B välkomnar 
samma förlopp. B kanske är en jordbrukare som vill ha utökad markareal. 

För att framhäva detta subjektiva och ofta intresserelaterade element kommer jag i det 
följande att tala om olika  problembilder. 

Intressenter, intressentgrupper. De enskilda individer, grupper av individer, eller enskilda 
organisationer som påverkas av hur beslutsprocessen utvecklas, t ex vilka handlingsalternativ 
som väljs, kan kallas intressenter. De har med andra ord speciella intressen i vad som sker. 

Intressenterna kan ses som självständiga parter och kan föra fram sina förslag, värderingar 
m m i samband med personlig kontakt med utredarna, via samrådsförfaranden, massmedia, 
remissyttranden osv. 

Stora skillnader kan föreligga mellan olika intressentkategorier när det gäller 
organisationsgrad, kunskap m fl resurser och allmänt förutsättningar att göra sig gällande. I 
extremfallen har de ett dominerande inflytande över utredningsprocessen, respektive är helt 
oorganiserade och kanske t o m svåridentifierade. 

Vissa svårigheter kan föreligga när det gäller att avgränsa intressenterna i relation till viss 
valsituation. I princip kan man ställa frågan vilka parter som får sin situation olika påverkad 
beroende på vilket av de övervägda handlingsalternativen som väljs. När en ny väg övervägs 
mellan två geografiska punkter påverkas kanske utöver trafikanter (av olika kategorier), 
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jordbrukare inom vissa områden i sin yrkesverksamhet, boende i vissa områden, människor 
som söker rekreation i vissa områden, skattebetalare som finansierar vägen osv. Om 
uppsättningen av övervägda handlingsalternativ ändras – man beaktar ytterligare ett 
sträckningsalternativ för vägen – så förändras därmed uppsättningen intressenter, t ex genom 
att fastighetsägare längs det nya vägalternativet tillkommer. 

Begreppet intressent är ej begränsat till parter på den lokala nivån. Kopplingar kan föreligga 
mellan lokala intressenter och motsvarande riksorganisationer, t ex för bilister, naturvårdare 
osv. Även vägverket med dess tjänstemän liksom journalister, politiker kan i viss mening ses 
som intressenter men man bör i så fall ha klart för sig att det rör sig om speciella intressenter. 
Vägverket artikulerar och bedömer vägintressen men skattefinansieringen av vägbyggandet 
och underhåll liksom servicerollen i relation till allmänheten gör att det handlar om en annan 
slags intressent än t ex fastighetsägarna längs övervägda vägsträckningar. 

Politiker kan vara intressenter i den meningen att de ägnar sig åt bevakning av det egna 
politiska partiets positioner men deras huvuduppgift är att lyssna på, vara representant för och 
ibland vägleda samhällsmedborgarna i stort (bl å de egna sympatisörerna) och att göra 
avvägningar mellan olika intressen i samband med politiska beslut. Även journalister kan ses 
som intressenter, t ex på så sätt att en viss fråga kan exploateras ur nyhetssynpunkt. Men 
journalisternas och massmedias roll kan givetvis ses på andra sätt i ett demokratiskt samhälle. 

Aktörer. I samband med bebyggelseplanering och annan samhällsplanering, inklusive 
samhällsdebatt, händer det allt oftare att man refererar till dem som aktivt försöker påverka 
händelseutvecklingen som aktörer (se Lindgren, 1980). Aktörer är sålunda individer som i 
olika roller (företrädare för sig själva, för viss organisation, för visst politiskt parti) genom 
olika handlingar ingriper i utrednings- och beslutsprocessens förlopp. Aktörerna uppträder i 
olika sammanhang, arenor, där ärendets (sakfrågans) öde avgörs. 

De som är intressenter kan uppvisa varierande grad av aktivitet. Några är helt passiva och 
kan därför knappast kallas aktörer. Andra skickar in skrivelser till statliga myndigheter, 
skriver insändare och är på annat sätt aktiva i massmedia, försöker få med sig olika 
organisationer i uttalanden osv. Om det t ex handlar om vägärenden är benämningen aktör 
naturlig också för tjänstemän vid olika berörda myndigheter, för journalister som tar upp 
frågan i massmedia och för politiker som i olika skeden för ut sina budskap om vad som bör 
göras. 

Handlingsalternativ. En viss problembild leder som regel till att vissa handlingsalternativ, 
dvs möjliga åtgärder, aktualiseras. Handlingsalternativ kan definieras som ”det som man 
väljer mellan”. 

För olika intressenter eller aktörer (med olika problembilder) kan emellertid olika 
handlingsalternativ aktualiseras. Det kan vara en god regel för utredaren att försöka samla 
ihop alla sådana idéer. Utformandet av handlingsalternativ (liksom andra steg i 
problemlösandet) är en kreativ process. Ett beslut kan inte bli ”bättre” enligt någons 
värderingar än det bästa handlingsalternativet som övervägs. Intuition, fantasi och konstnärlig 
förmåga kan vara viktiga egenskaper vid utformning av alternativ och det är ingalunda säkert 
att just utredaren är den person som är bäst lämpad för uppgiften att utforma alternativ. 

Liksom problembilder är kopplade till speciella personers värderingar och kunskaper gäller 
detta för handlingsalternativen. Utformningen av ett visst handlingsalternativ, t ex en viss 
sträckning av en väg, innefattar i sig en rad värderingar och en serie delbeslut. 

Konsekvenser, mål, intressen. Varje handlingsalternativ förväntas ge vissa konsekvenser 
eller effekter. I allmänhet handlar det om effekter av flera olika slag vid val av ett visst 
handlingsalternativ. Vi har i så fall anledning att jämföra alternativen avseende deras effekter 
i flera dimensioner. 

Med mål avses distinktioner mellan bra och dåligt i speciella avseenden. Dimensioner som 
utnyttjas för beskrivning av effekter kan också utnyttjas för formulering av mål. Målen kan 
uttryckas på olika sätt, t ex som tröskelnivåer, som bör ha uppnåtts vid viss tidpunkt eller 
under en viss tidsperiod. I andra fall kan man nöja sig med att ange en målriktning 
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innebärande att förflyttning längs en riktning i en viss dimension (t ex lägre bullernivå) alltid 
markerar en förbättring. 

Mål kan ibland vara formulerade på en generell nivå och avse den totala utvecklingen för en 
nation (bruttonationalprodukt per år, sysselsättning definierad på ett visst sätt vid viss 
tidpunkt), för en kommun eller ett företag. I många sammanhang, t ex när det gäller enskilda 
valsituationer i kommuner eller företag kan det vara rimligt att istället tala om mål i samband 
med specifika aktiviteter för människor eller verksamheter för organisationer. Målen i 
samband med viss aktivitet (verksamhet) uttrycker i så fall ett intresse. Vi kan tala om 
boendeaktivitet i ett visst område och anta att människor i sitt boende föredrar så låga 
miljöstörningar som möjligt. Boendeintresset i visst område vid val av sträckning för en väg 
kan ofta med fördel artikuleras på det viset. Till denna fråga om identifiering av intressen i 
relation till viss beslutssituation kommer jag att återkomma i samband med beskrivning av 
positionsanalys. 

Osäkerhet, risk. Förekomst av osäkerhet kan sammankopplas med begränsningar i 
människors kunskap och information. Osäkerhet kan föreligga t ex när det gäller 

- olika parters attityder och värderingar 
- möjliga handlingsalternativ av ”förstastegskaraktär” 
- konsekvenser vid val av givna förstastegsalternativ 
- framtida handlingsalternativ och dessas konsekvenser, irreversibla effekter m m 
- framtida intressenters värderingar av åtgärder som vidtas idag. 

Ytterligare forskning och undersökningar kan ibland reducera osäkerheten men åtskillig 
osäkerhet kvarstår t ex med avseende på den kunskap som väntas föreligga, låt oss säga om 10 
år, och de värderingar som då råder. I denna mening finns alltid anledning för viss 
anspråkslöshet och ödmjukhet när man yttrar sig om vad som är bra respektive mindre bra att 
göra. 

Scenarieteknik kan vara en möjlighet att beakta osäkerhet. Denna teknik innebär att man 
försöker tydliggöra alternativa framtider och beakta dessa vid de val som sker idag. 

Termen risk används när det gäller bedömningar av troligheten av negativa utfall av olika 
slag (t ex skador på människa, dödsfall, skador på ekosystem, reducerad funktion för tekniska 
försörjningssystem avseende elenergi, transporter m m) samt den förväntade omfattningen för 
dessa negativa utfall. Ibland finns möjligheter att använda statistiska material såsom underlag 
för sannolikhetsbedömningar. Uttalanden om risker innehåller dock oftast subjektiva element. 

Beslut, uppföljning. Valet mellan ömsesidigt uteslutande handlingsalternativ kallar vi beslut. 
Det är alltså förekomsten av ett (medvetet) alternativtänkande som gör att vi kan tala om 
beslut. I denna mening kan beslutsfattande skiljas från mer vanemässigt beteende (där inga 
alternativ övervägs). 

De alternativ som väljs idag kan följas upp med avseende på konsekvenser, inklusive 
effekter på efterkommande valsituationer. Kunskap genom en sådan uppföljning kan bakas in 
i underlag för framtida beslut. Kontroll och uppföljning är självfallet väsentlig i de flesta 
sammanhang, t ex för nationen som helhet, för kommuner eller företag. Såväl i offentlig 
förvaltning som i företag kan verksamheten följas upp bl a genom bokslut och revision. 

Partsutredning eller allsidighet?  
En diskussion om metoder vid genomförande av utredningar kan bli klarare om man skiljer 
mellan olika utredningar och utredningssituationer. Man kan t ex skilja på utredningar med 
avseende på vem som formellt är huvudman eller beställare. Utredningar i företag kan tänkas 
skiljas sig systematiskt från statliga utredningar där regeringen eller ett enskilt statsråd är 
beställare. 

Det kanske också finns skillnader mellan utredningar i kooperativa företag och utredningar i 
företag som lyder under aktiebolagslagen. Utredningar som beställs av fackliga organisationer 
kan på motsvarande sätt skilja sig systematiskt från andra typer av utredningar, t ex statliga 
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utredningar i SOU-serien. Över huvud taget är den institutionella inramningen viktig med 
lagar, kungörelser m fl formella samt upplevda spelregler. 

När det gäller syftet med utredningar kan viktiga skillnader finnas med avseende på hur 
många intressenter och intressen som beaktas. Ibland genomförs utredningar för att ensidigt 
främja en parts eller grupps intressen. Andra parter kanske ses som motparter i en 
förhandlingsprocess. Det gäller då att förhandla framgångsrikt och maximera de egna 
fördelarna även där detta tydligt sker på bekostnad av andra parter. Intresset inriktas då 
troligtvis både på det omedelbara förhandlingsutfallet och på hur maktpositionen inför 
kommande förhandlingar påverkas. 

Dylika partsutredningar kan skiljas mycket från utredningar vilka på ett mer allsidigt sätt 
syftar till att belysa ett problemkomplex med tillhörande valsituationer. Självfallet finns också 
mellanformer med avseende på hur många olika parters intressen som beaktas. Strävan efter 
allsidighet betyder inte nödvändigt att allsidighet uppnås. Kanske är det rimligare att tala om 
mångsidiga utredningar eller flerpartsutredningar i motsats till nämnda enpartsutredningar. 

I denna bok inriktas huvudintresset på metoder, som syftar till allsidighet med avseende på 
berörda parter, effekter, tidsskeden etc. Diskussion och rekommendationer kan likväl vara av 
ett visst intresse även för dem som ägnar sig åt partsutredningar. 

Diskussionen partsutredningar kontra utredningar som syftar till allsidighet är synnerligen 
viktig ur ideologisk synvinkel. Är det som kallas allsidighet enbart en illusion och bör vi i så 
fall välkomna att antalet partsutredningar växer på bekostnad av de flerpartstäckande 
utredningarna? En del samhällsdebattörer förefaller vara av den åsikten och talar med stor 
entusiasm om partsutredningar och partsforskning. 

För egen del ser jag det som en negativ utveckling om partsutredningar skulle vinna mark i 
relation till mer allsidiga utredningar. Självfallet finns en rad situationer där partsutredningar 
är berättigade men i andra sammanhang kan legitimerandet av enkelspårighet, egoism och 
allmänt snäva perspektiv utgöra en fara. Visst är det bra om företrädare för enskilda intressen 
kan organisera sig och ta fram kunskap som underlag för artikulerandet av dessa strävanden, 
men det finns alltid intressen i ett samhälle som är dåligt organiserade. En ensidig satsning på 
partsutredningar skulle gynna de redan starka i samhället. 

En försiktig optimism  
Det som skrivs eller sägs av företrädare för speciella metoder för samhällsekonomisk analys 
kan ibland ge intrycket att om metoden utnyttjades systematiskt skulle världens problem 
lösas. För egen del vill jag ge uttryck för en mer försiktig optimism. 

Jag tror t ex att en del metoder, speciellt den konventionella cost-benefitanalysen, tvärtom 
skulle kunna leda till större samhällsproblem om metoden kom till flitigare användning. I 
vissa sammanhang, t ex investeringar i kärnkraft är metoden direkt olämplig, vilket torde 
framgå av senare delar av detta arbete. 

Det är också viktigt att inse att utredningar skiljer sig åt med avseende på kvalitet och 
pålitlighet i den kunskap och de faktamässiga uppgifter som åberopas. Även om stora 
ansträngningar har gjorts för att få fram ett bra kunskapsmässigt underlag återstår ändå viss 
osäkerhet. Möjligheterna till ’bra’ beslut begränsas också av kvaliteten hos de 
handlingsalternativ som övervägs. Kreativa insatser för att få fram nya handlingsalternativ 
kan därför vara mer motiverade än långtgående jämförelser mellan befintliga alternativ. 

En i någon mening bra utredning utgör vidare inte någon garanti för att de beslut som fattas 
sedan utredningen framlagts blir bra. De beslut som fattas påverkas bl a av institutionella 
förhållanden, t ex spelregler vid enskilda ärendens hantering, olika aktörers värderingar och 
maktmässiga förutsättningar liksom låsningar av olika slag, inklusive politikers löften att 
verka för en viss lösning. 

Det är också fullt tänkbart att en del utredningar t ex de som genomförs på statlig nivå har 
en tendens att styra i centralistisk riktning. Uppmärksamheten inriktas så gott som uteslutande 
på åtgärder som vidtas via lagar, statliga myndigheter etc. Möjligheterna till självständiga 
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initiativ hos enskilda människor ute i samhället eller i företag underskattas. För att i någon 
mån motbalansera sådana centralistiska tendenser kommer jag i det följande att förorda ett 
”aktörsperspektiv”. Det gäller att beakta så många aktörer som möjligt i samhället och deras 
möjliga handlingsvägar i stället för att enbart se till centralt placerade utredare och 
beslutsfattare. 

Utredningar kan alltså spela en positiv roll i samhällsutvecklingen. Men utredare är ej 
ensamma om att bidra till lösning av samhällets problem. Försöken att mildra eller lösa 
problem sker i samspel mellan olika intressenter och aktörer. Härvid gäller att andra processer 
i samhället, t ex den ideologiska debatt som förs, kan vara minst lika viktig i försöken att 
navigera samhällsskutan på ett sätt som tryggar överlevnad, hälsa och andra mål hos 
samhällets medborgare. 
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KAPITEL 2 
 

OLIKA METODER VID UTFORMNING 
AV BESLUTSUNDERLAG 

 
 
Den typ av utredningar som här skall uppmärksammas är sådana som är inriktade på 
utformning av underlag för beslut. Mot bakgrund av upplevda problem utformas 
handlingsalternativ varefter dessa alternativs konsekvenser jämförs. Intresset knyts i första 
hand till valsituationer och beslutsunderlag inom offentlig förvaltning. I ett senare skede skall 
motsvarande frågor beröras för beslutsfattande i företag. 

Kategorisering av förekommande metoder  
En rad metoder har föreslagits för strukturering av beslutsunderlag på samhällsnivå. Tabell 
2.1 utgör ett förslag till kategorisering av sådana metoder. 

Klassificeringen tar sikte på hur man går till väga när man jämför handlingsalternativ med 
avseende på förväntade effekter. Finns en strävan att för varje handlingsalternativ ta fram en 
siffra som uttryck för alternativets önskvärdhet jämfört med andra alternativ eller undviker 
man en sådan endimensionell aggregering? I det senare fallet görs jämförelsen på ett annat 
sätt. 

Klassificeringen i tabell 1 baseras alltså på skillnader mellan olika metoder när det gäller 
aggregering (lägga samman) respektive disaggregera (hålla isär) 

- olika typer av effekter 
- effekter avseende olika individgrupper eller andra intressenter 
- effekter avseende olika tidsskeden 

Två (eller fler) övervägda alternativ kan skilja sig åt i en mängd olika avseenden. Det kan vara 
frågan om skillnader rörande fysiska effekter, ekologiska effekter, sociala effekter, 
hälsomässiga effekter, monetära (=penningmässiga) effekter etc. För varje alternativ handlar 
det alltså om en effektbild som är mångdimensionell. Den traditionella filosofin i detta läge är 
att utpeka en viss typ av dimension som den centrala och sedan enligt något regelsystem 
överföra effekter som är uttryckta på ett annat sätt till just denna dimension. Vanligast är 
kanske att man ger den penningmässiga (monetära) dimensionen en sådan central roll såsom 
vid konventionell cost-benefitanalys (kostnads-nyttoanalys), men även aggregering i 
nyttoenheter eller poäng förekommer. 

För att kunna sammanfatta ett handlingsalternativs effekter i ett tal måste man kunna addera 
de effekter som gynnar drabbar olika grupper liksom effekter som infaller i olika tidsskeden. 
Om en grupp människor bedöms öka sina inkomster genom val av visst handlingsalternativ 
samtidigt som en annan grupp förlorar inkomstmässigt försöker utredaren beräkna nettot av 
dessa effekter för varje tidsperiod. Effekter avseende grupp å kvittas sålunda mot effekter 
avseende grupp B. Motsvarande gäller för effekter som inträffar i olika tidsskeden. Vid 
monetär aggregering väljs en diskonteringsränta som möjliggör summering av effekter över 
tid. Exempelvis effekter som förväntas inträffa om 20 år adderas till de effekter som förväntas 
under de närmaste åren. 
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Tabell 2.1. Kategorisering av metoder vid utformning av beslutsunderlag 

    Exempel 

I Långtgående aggregering  

 a) monetära termer - Konventionell kostnadsnytto-analys (cost-benefitanalys CBA) 
- Reviderade versioner av CBA 

 b) andra termer än monetära, t ex 
poäng, nyttoenheter 

- Multimålmetoder med endimensionell målfunktion 
 

II Mellanformer: metoder som innebär 
vissa avsteg från aggregering 

- Vissa multimålmetoder som bygger på tumregler för sortering av 
handlingsalternativ 

- Kostnads-effektivitetsanalys 
- Lichfields metod (specialanpassad för bebyggelse och 

transportplanering) 
- Hills måluppfyllelseanalys (specialanpassad för bebyggelse och 

transportplanering) 

III Långtgående disaggregering - Miljöeffektbeskrivning (Environmental Impact Statements, EIS) 
- Ashfords ”trade-off” analys (specialanpassad för reglering av 

kemikalier i miljön) 
- Policyanalys, vissa former av systemanalys 
- Positionsanalys 

Extrem aggregeringsfilosofi ofruktbar i många sammanhang  
Under senare tid har man emellertid alltmer kommit att ifrågasätta en sådan endimensionell 
aggregering i monetära eller andra termer. Är det verkligen utredarens uppgift att väga 
samman alla effektdelar till ett tal för varje handlingsalternativ, t ex ett nuvärde i kronor? Hur 
rimlig är den endimensionella aggregeringen som modell av den verklighet som skall 
återspeglas? Kan man tala om en förvanskning eller bortfall av väsentlig information? Är det 
en illusion att utredare på ett meningsfullt sätt skall kunna addera fysiska och ekologiska 
effekter som inträffar i olika tidsskeden? Hur meningsfullt är det att lägga samman sociala 
effekter och effekter på miljön? Är det rimligt ur demokratisk och politisk synvinkel att 
summera alla effekter som gynnar/drabbar grupp å med dem som gynnar/drabbar grupp B? 
Kan etiska frågor ”mekaniseras” på ett sådant sätt? 

Vilken information vill beslutsfattarna ha? Vill de ha en siffra för varje alternativ (som 
avses utgöra ett mått på alternativets önskvärdhet) eller vill de ha något annat? Bör utredaren 
anpassa sig till vad hon eller han tror att en enskild beslutsfattare t ex viss grupp av politiker 
vill ha? Vilken roll är rimlig för en utredare i ett samhälle som kallar sig demokratiskt? 

Alternativt synsätt  
Frågor av detta slag har lett till en alternativ filosofi för utformning av beslutsunderlag där ej 
längre den fullständiga aggregeringen ses som ett ideal. Denna filosofi karaktäriseras snarare 
av disaggregering, dvs av att man håller isär effekter av olika slag, effekter som 
gynnar/drabbar  olika parter och effekter som inträffar i olika tidsskeden. Fysiska, ekologiska, 
hälsomässiga, sociala effekter bör beskrivas för olika tidsskeden istället för att enligt 
tvivelaktiga förfaranden summeras till en tidpunkt. Utöver ovan exemplifierade icke-monetära 
effekter bör givetvis de monetära(=penningmässiga) effekterna studeras för sig. 

Hur enskilda grupper gynnas respektive missgynnas vid val av bestämda handlingsalternativ 
bör likaså framgå tydligt i beslutsunderlaget. Så blir knappast fallet om man summerar 
effekter som hänför sig till olika grupper. 

I stället för den ”kvittningsfilosofi” som gäller för cost-benefitanalysen, där alla slags 
effekter vid alla tidpunkter i princip antas kunna kvittas mot varandra gäller för flera av de 
alternativa metoderna att man eftersträvar en holistisk bild av varje alternativs effekter. 
Exempelvis positionsanalysen karaktäriseras av en sådan ambition att tydliggöra en helhet av 
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effekter. Detta tar sig bl a uttryck i att man talar om effektprofiler för enskilda 
handlingsalternativ, vilket kan jämföras med cost-benefitanalysens nuvärde i kronor. 

Vad är gemensamt?  
I den följande framställningen knyts intresset till stor del till skillnader mellan olika metoder. 
För att få rätt proportioner på den diskussionen bör emellertid redan nu klargöras vilka 
likheter som finns mellan metoderna, dvs vad som är gemensamt för olika metodförespråkare. 
Denna gemenskap kan formuleras i fyra punkter: 

• en tro på det meningsfulla i en systematisk analys som förberedelse till beslutsfattande 
• krav på att parallellt studera flera handlingsalternativ 
• krav på bred samhällsanalys där alla påverkade parter, effekter och tidsperioder i 

princip beaktas 
• föreställningen om det önskvärda i att analysen utmynnar i offentligt tillgängliga 

dokument 
Den första punkten kan ses som en bekännelse till tro på rationalitet. Trots all osäkerhet och 
all komplexitet är det meningsfullt och ofta t o m nödvändigt att försöka vara rationell. En del 
misstag kan undvikas genom att ”tänka efter före”. Särskilt när det gäller beslut i kollektiva 
sammanhang bör vissa resurser satsas på att identifiera handlingsvägar och förutse 
konsekvenser. 

Ambitionen att vara förnuftig eller rationell innebär bl a att man ställer olika 
handlingsalternativ mot varandra. Vad innebär en ny sträckning för en väg jämfört med 
befintlig väg? Hur förhåller sig en upprustning av befintlig väg till alternativet med ny 
sträckning? Finns ytterligare alternativ som kan konkurrera med avseende på för- och 
nackdelar? 

De alternativ som på så sätt identifieras utreds parallellt, dvs man studerar de olika 
alternativen med en likartad ambitionsnivå och försöker förutse skillnader med avseende på 
varje typ av konsekvens. Avsikten är att få till stånd en rättvisande jämförelse. Detta innebär 
en skillnad t ex gentemot utredningar där endast en handlingsväg studeras. (Redan nu bör 
dock noteras att en av de diskuterade metoderna, miljöeffektbeskrivningar, inte alltid lever 
upp till detta krav på parallellt studium av flera handlingsalternativ – se kapitel 5) 

Metoderna innebär vidare krav på en bred samhällsanalys. Om alternativen skiljer sig åt 
med avseende på ett stort antal effekter och intressen så duger det inte att begränsa 
uppmärksamheten till några få av dessa. Inte heller är en kortsiktig analys tillräcklig om 
alternativen skiljer sig åt med avseende på långsiktiga effekter eller en analys av effekter i 
närområdet  om alternativen skiljer sig åt med avseende på regionala eller globala effekter. 

En gemensam idé för de olika metoderna är slutligen att de utredningar som tas fram skall 
fylla en funktion i en demokratisk beslutsprocess. Analysen skall dokumenteras i skrift och 
dessa dokument bör vara tillgängliga för granskning av varje samhällsmedborgare eller annan 
part. 

Plädering för de icke-aggregerande metoderna  
I boken finns en tydlig viljeinriktning till förmån för de disaggregerade metoderna, t ex 
positionsanalys och miljöeffektbeskrivningar. Trots allt tal om önskvärdheten av allsidighet 
presenteras alltså här paradoxalt nog en i visst avseende manipulerad utredning. Förordandet 
av disaggregerade metoder bygger på föreställningar om vad som är rimligt ur demokratins 
synvinkel liksom föreställningar om vad som är rimligt i dagens samhälle när det gäller 
behandling av icke-monetära effekter av olika slag t ex miljöeffekter. 

Även de metoder jag kritiserar t ex cost-benefitanalysen förordas och försvaras dock ofta 
med hänvisning till demokratiska ideal (varje individs betalningsvillighet skall räknas och 
adderas). Man kan också se på demokratibegreppet på olika sätt. Självklart anser jag att min 
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uppfattning är mer genomtänkt och rimlig men vill ändå varna läsaren för det speciella i min 
egen framställning. Den som eftersträvar ett bra beslutsunderlag för det överordnade valet 
mellan olika metoder bör därför såsom tillägg till denna bok studera någon av de många 
böcker eller rapporter som innehåller en plädering för aggregering, t ex enligt den 
konventionella cost-benefitanalysens principer. 

De två metoder som kommer att ägnas störst uppmärksamhet i denna bok är å ena sidan den 
konventionella cost-benefitanalysen (tillhörande kategori I i tabell 2.1) och å andra sidan 
positionsanalysen (hänförlig till kategori III). Men det är viktigt att klargöra för läsaren att det 
finns ytterligare metodalternativ. Metodexemplen jämförs sålunda avseende alla tre 
metodkategorierna, inklusive ”mellanformer mellan aggregering och disaggregering” (jfr 
kategori II i tabell 2.1). 

De tre metodkategorierna ”aggregering”, ”mellanformer” och ”disaggregering” görs i det 
följande till föremål för tre olika kapitel. Därefter följer 6 kapitel där positionsanalysen 
presenteras i teori och tillämpning. Senare vidgas perspektivet åter i olika avseenden. bl a 
ägnas ett kapitel åt en granskning av vägverkets sätt att arbeta med cost-benefitanalys i 
samband med projektvärdering. 
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KAPITEL 3 
 

METODER SOM KÄNNETECKNAS AV 
LÅNGTGÅENDE AGGREGERING 

 
 
De olika metoderna enligt tabell 2.1 beskrivs kortfattat i det följande. I detta kapitel behandlas 
metoder som kännetecknas av långtgående aggregering. Summering kan ske i monetära 
termer, nyttoenheter, poäng e d. 

Konventionell cost-benefitanalys  
Den äldsta av de metoder som behandlas i denna skrift är den samhällsekonomiska kostnads-
nyttoanalysen eller cost-benefitanalysen, som den engelska termen lyder. Man brukar hänvisa 
till en uppsats från 1844 av fransmannen J. Dupuit med titeln ”Om mätning av nytta av 
offentliga arbeten” (Prest och Turvey 1968 s 155). Ambitionen i detta tidiga skede var att 
vidga konsekvenstänkandet utöver de rent företagsekonomiska aspekterna. 

Senare användes metoden t ex i USA för att bedöma önskvärdheten av olika 
vattenreglerings- och hamnanläggningar. Enligt amerikansk lag från 1946 sades projekt vara 
godtagbara ur federal synvinkel om projektets totala intäkter var större än dess kostnader 
(”benefits in excess of costs”). 

Även om cost-benefitanalysen förlorat mark till alternativa metoder under senare tid är den 
alltjämt den vanligaste formen av samhällsekonomisk analys. Av det skälet är det rimligt att 
tala om konventionell cost-benefitanalys. 

Olika försök har gjorts att finna en lämplig svensk översättning. Man talar omväxlande om 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys, 
samhällsekonomisk kalkyl, samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, samhällsekonomisk 
bedömning och samhällsekonomisk utvärdering. Själv tycker jag att kostnads-utbytesanalys 
skulle vara en bättre direkt översättning. 

I det följande kommer jag främst att använda termen konventionell cost-benefitanalys 
förkortat till konventionell CBA samt i enstaka fall kostnads-nyttoanalys. När den engelska 
terminologin används vet alla vad som avses. Självklart inser jag behovet av ett svenskt 
språkbruk men under nuvarande förhållanden med många och tämligen otympliga svenska 
översättningar väljer jag den ursprungliga engelska terminologin. Flera av de svenska 
översättningar som föreslagits (inklusive samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys) är 
dessutom oklara på det sättet att benämningarna också skulle passa för de alternativa 
metoderna. Även enligt positionsanalysen eftersträvas underlag för samhällsekonomiska 
bedömningar. 

Filosofin bakom cost-benefitanalysen kan sammanfattas i följande punkter: 
• ett ekonomibegrepp som karaktäriseras av uppmärksamhetscentrum till 

penningmässiga (monetära) aspekter 
• en benägenhet att begränsa innebörden av ”värdering” till ”monetär värdering”. 

Metoden syftar till monetär värdering genom att prissätta olika deleffekter 
• uppmärksamhetsinriktning på enskilda individer i deras egenskap av konsumenter. 

Det är konsumenternas monetära värdering som räknas 
• en föreställning om samhällsekonomiskt korrekta monetära värderingar t ex korrekta 

priser och korrekt diskonteringsränta 
• en föreställning om att aggregering dvs summering av olika deleffekter för varje 

handlingsalternativ är meningsfull 
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Metoden kan alltså beskrivas som en ”kvittningsfilosofi”. Sättet att se på ekonomi kan 
sammanfattas i två meningar: ”Man bör sträva efter en gemensam måttstock. Den naturliga 
måttstocken är pengar” 

Inför komplexa valsituationer där handlingsalternativen kan skilja sig åt i en rad avseenden 
väljer man alltså en förenklingsstrategi av speciellt slag. Vissa effekter är penningmässiga i 
sig och redovisas givetvis som sådana. Andra effekter prissätts enligt ett system av regler för 
vad som är ”samhällsekonomiskt korrekta” priser. 

Antag t ex att man överväger att bygga väg i en ny sträckning mellan två geografiska 
punkter. Ett aktuellt exempel är en ny sträckning för E18 mellan Enköping och Bålsta. 23 km 
ny väg byggs med motortrafikleds standard. Av pedagogiska skäl väljer jag enbart jämföra 
den nya vägen med den gamla. Vilka extra kostnader innebär det för olika parter att bygga 
och utnyttja den nya leden jämfört med noll-alternativet, dvs en situation i framtiden utan 
någon ny led? Vilka extra samhällsekonomiska intäkter (”benefits”) erhålls genom att bygga 
den nya leden? Hur fördelas dessa extra kostnader och intäkter på olika framtida tidsperioder? 

Figur 3.1 ger en bild av hur förväntade kostnader och intäkter kan fördela sig på olika 
tidsperioder. Antag att vägbygget kostar 250 milj. Kr vilket fördelas med lika stora belopp 
under byggnadsåren år 0 t o m 4. Sedan vägen öppnats för trafik år 5 börjar den nya vägen 
göra nytta och vi kan räkna med vissa intäkter eller ”benefits” varje år. Samtidigt blir 
kostnaderna från år 5 förhållandevis små motsvarande vägunderhåll o d. 

Det är uppenbart att en ny väg leder till penningmässiga kostnader för anläggning och drift. 
Men hur beräknas nyttan av en väg i penningmässiga termer? Syftet med den nya vägen är till 
stor del att vinna tid för trafikanterna. Man hoppas också kunna reducera antalet trafikolyckor 
jämfört med nuvarande sträckning av E18. Den monetära fordonskostnaden för trafikanterna 
minskar om den nya vägen blir kortare och om hastigheten är oförändrad. Högre teknisk 
standard på den nya vägen leder normalt till högre hastigheter och därmed ökad 
fordonskostnad per kilometer. 

 
Fig 3.1 Bedömda kostnader och intäkter under olika framtida år som en följd av ett visst vägprojekt. 
Vägen byggs under de första fem åren med lika stora kostnader varje år. Effekter t o m år 40 
(tidshorisonten) beaktas. 

 
Låt oss se närmare på hur värdering av tidsvinster går till. För en stor del av trafikanterna 

innebär den nya vägen en vägförkortning av 3,8 km. Förbättrad vägstandard samt 
vägförkortning ger en tidsvinst på 5 à 6 minuter för genomsnittsbilisten. Om antalet 
trafikanter som vinner denna tid är 10 000 per dygn blir den totala tidsvinsten per dygn 
55 000 minuter. Denna siffra multipliceras med 365 och divideras med 60 för att få fram den 
totala årliga tidsvinsten i timmar. Enligt den kalkyl vägverket gjort i det aktuella 
sammanhanget värderas varje timme vunnen tid till 21.60 vilket ger möjligheter att ta fram de 

5

Intäkter 
(nytta) 

40393 2 1 0 4 

tid 

Kostnader 
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totala ”benefits” som sammanhänger med tidsvinster. En annan del av benefits för enskilda 
framtida år utgörs av förväntad reduktion av antalet olyckor varvid varje olycka värderas till
210 000 kr. 

Syftet med

 

 dessa monetära värderingar är att få fram en totalbild av kostnader och intäkter. 
V

ader 

 att tillämpa cost-benefitanalys summan av 
e

 

illiga 

 

 

ller mindre olyckor t ex egendomsskadeolycka i tätort blir siffrorna 44 000 
re  i sina 

 det 
er 

rderas monetärt eller vilka motiv 
so

an 

 för att 
 

 intressant också ur naturvårdssynpunkt kan man fråga sig om det 
e  

l 

n 

ett 

kter värderas monetärt. 
A

 och 
 

vägsektorn. Det handlar uppenbart om att summera deleffekterna. 

issa kostnader och intäkter medför penningmässiga betalningar för olika parter varvid 
marknadspriset eller på visst sätt korrigerade marknadspriser används. Anläggningskostn
hör till denna grupp. Även sådant som tidsvinster relateras till marknadspriser, nämligen 
genomsnittlig timlön för trafikanterna i deras arbete. Olika resonemang förs om andelen 
fritidsresor för vilka timvärderingen är lägre etc. 

Värdet av en olycka utgör enligt vägverkets sätt
n materiell olyckskostnad och ett s k humanvärde (Statens vägverk 1981). Den materiella 

olyckskostnaden beräknas genom att beräkna produktionsbortfall, vårdkostnader, kostnader
för administration samt kostnaden för egendomsskador. Humanvärdet utgör därefter ett 
ytterligare påslag, vilket återspeglar förhållandet att människor i olika valsituationer är v
att betala mer för en riskminskning än vad som svarar mot den materiella olyckskostnaden. 
Vid ett dödsfall räknar man med en materiell kostnad på 1 270 000 kr och ett humanvärde på
1 800 000 kr. Totalkostnaden vid dödsfall blir alltså 3 000 000 kr. För svårt skadade är 
motsvarande siffror 316 000 (materiell kostnad) och 100 000 (humanvärde) dvs totalt ca
400 000kr. 

När det gä
spektive 3 000 i humanvärde osv. De ”genomsnittliga olyckor” vägverket arbetar med

kalkyler värderas som nämnts till 210 000 och bygger på erfarenheter när det gäller 
frekvenser för olika typer av olyckor i speciella sammanhang. 210 000 kr utgör alltså
samhällsekonomiskt korrekta priset per olycka enligt cost-benefitanalysens värderingsregl
eller snarare vägverkets sätt att tolka dessa värderingsregler. 

Det är inte möjligt att i detalj gå in på hur olika delposter vä
m anförs. Det viktiga är att konstatera att man så långt möjligt använder marknadspriser och 

att man ibland korrigerar dessa såsom i fallet med humanvärden. Individerna ställs i centrum 
(”the consumer is the king”) och dessa visar sina preferenser genom en penningmässig 
betalningsvillighet. Om ingen marknad föreligger för vissa typer av varor eller tjänster k
man tänka sig ett slags ”skuggmarknad” genom att fråga ut konsumenter om deras 
betalningsvillighet i olika situationer. Hur mycket är individ å villig att betala per år
behålla ett friluftsområde (vilket kanske hotas av exploatering för vägändamål) i oförändrat
skick? Vad är den sammanlagda betalningsviljan för alla personer som under ett år besöker 
aktuellt friluftsområde? 

Särskilt om området är
nbart är de som besöker området som bör uttrycka sin betalningsvilja. Ett naturreservat kan

ju t ex av många människor betraktas som ett nationellt eller t o m globalt intresse. Eftersom 
vägverket mig veterligt aldrig gör några studier av betalningsvilja som är specialanpassade til
specifika vägplaneringsfrågor lever man så vitt jag kan finna inte riktigt upp till de krav som 
gäller för en renodlad cost-benefitanalys (jfr nedan om reviderad CBA). Den ovan nämnda 
nya sträckningen för E18 innebär stora naturingrepp och miljöstörningar t ex i närheten av e
vik i Mälaren, Ekolsundsviken, där flera hundra fritidsstugeägare protesterar. Ingen frågar 
dem om deras betalningsvilja. Ännu mindre tillfrågas de hundratusentals svenskar som har 
starkt naturvårdsintresse om vad de är villiga att betala. (I princip handlar det om en 
hypotetisk fråga eftersom ingen begär att man skall betala något.) 

Den hittillsvarande diskussionen har handlat om hur olika deleffe
ntalet timmar vunnen tid multipliceras med priset per timme, antalet färre olyckor 

multipliceras med priset per olycka etc. På detta sätt erhålls en totalbild av kostnader
intäkter under olika år motsvarande figur 3.1. Frågan är nu hur man går vidare för att få en
mer entydig bild av alternativens önskvärdhet jämfört med andra investeringsprojekt inom 
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Ett vanligt förfaringssätt är att beräkna projektets nuvärde. Avsikten är då att göra effekter
som inträffar i olika tidsskeden jämförbara. Om man jobbar med po

 
sitiv ränta, vilket är 

n
 större 

r svarar t ex mot 
1

ch beräknar vad dessa 
sv r 

det 

 nedräkning av framtida belopp än vid 
t ordning under 

 på 8%. 

de 
o

v 
onetära termer: 

ader 

 i tätort 
ffekter 

S antal effektområden som man ännu ej klarar att kvantifiera monetärt: 

vård 
ild och stadsbild 

Av någon anledning saknas vissa effekter på regional struktur liksom luftföroreningar i ett 
v inklusive bidrag till försurning, skogsdöd m m i den lista över 
”intangibla” effekter som vägverket angivit (1981 del 2 s 66-67). 

ormalfallet i en marknadsekonomi är 1000 kr idag mer värda än 1000 kr om t ex 5 år. De 
tusen kronorna idag kan ju i princip sättas in på bank och växa med ränta på ränta till ett
belopp år 5. Vid en ränta på på 8% växer 1000 kr idag till 1469 kr om 5 år. 

Nuvärdesberäkningar går så till att man frågar sig vad ett visst belopp under visst framtida 
år svarar mot idag vid en viss diskonteringsränta. Intäkter på 1456 kr om 5 å
000 kr år 0 eller ”nu” med 8% ränta. Man talar om diskonteringsränta eftersom framtida 

belopp räknas ned (jfr engelskans ”discount”) till ett visst belopp idag. 
På detta sätt går man systematiskt igenom kostnader och intäkter under alla framtida 

tidsperioder fram till den tidshorisont (t ex 40 år) som bedömts rimlig o
arar mot idag. Sedan kan alla korrigerade deleffekter adderas och ett totalt nuvärde fö

projektet erhållas. Om ett positivt nuvärde erhålls, dvs om intäkterna är större än kostnaderna  
betraktas projektet som samhällsekonomiskt lönsamt. För projekt som utgör alternativ till 
studerade, t ex ombyggnad av befintlig väg, kan motsvarande beräkningar göras. Det 
alternativ som har högst nuvärde betraktas som ”bäst”. 

Lägg märke till hur diskonteringsräntans storlek påverkar resultatet. Vid en 
diskonteringsränta på 10% erhålls en betydligt snabbare

ex 6%. Ju högre ränta, desto lägre värde idag för intäkter av bestämd storleks
visst framtida år. Liksom när det gäller priser på andra varor och tjänster har cost-
benefitanalytiker idéer om vad som är det samhällsekonomiskt korrekta priset på kapital, dvs 
den korrekta diskonteringsräntan. Vägverket jobbar t ex med en diskonteringsränta

Att en strävan till monetär värdering av alla slags effekter föreligger innebär inte att man 
alltid lyckas. För varje handlingsalternativ kan vissa s k intangibla effekter förekomma och 

lika alternativen kan skilja sig åt med avseende på förekomsten av sådana negativa och 
positiva intangibla effekter. ”Intangibel” är en försvenskning av engelskans ”intangible” som 
betyder ”svårgripbar”, ”opåtaglig”. Det gripbara eller påtagliga är alltså här relaterat till 
många ekonomers benägenhet att inrikta uppmärksamheten på marknader och monetära 
skeenden. 

Tar vi återigen vägverket som exempel anser man sig kunna kvantifiera följande typer a
effekter i m

- trafiksäkerhet 
- restidsförbrukning 
- bärighet 
- fordonskostnader 
- driftskostn
- buller 
- luftföroreningar
- barriäre
- exploateringseffekter 
amtidigt finns ett 
- vibrationer 
- vattenstånd 
- naturvård 
- kulturminnes
- landskapsb
- markhushållning 

idare sammanhang, 
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Metodutveckling pågår, inte minst inom vägverket, varvid framgång hela tiden är en fråga
om att hitta nya kluriga sätt att sätta pris på det som tidigare betraktades som svårgri
1700 kr per på visst sätt bullerstörd individ och år är det senaste re

 
pbart. 

sultatet i denna 
u
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seffekter, 

i samhället påverkas vid val av respektive alternativ. Mot bakgrund av 
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r bedömningar av s k konsumentöverskott. (De enskilda konsumenterna 

k a 

 
 

, vid överväganden 
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R
ger på 

ideologi. Kortfattat kan man säga att det är 
lsekonomiskt korrekta priser” i samband med 

terade 
 

 
in 

 

ysen är vad som behövs. I tabell 3.1 exemplifieras två sådana 
m

isk 
n entydig 

- en bibehållen tro på sammanvägningen av varje alternativs effekter i monetära termer. 

ppfinningsrikedom. 
Även om det slarvas en hel del inser cost-benefitanalytikerna att de intangibla effekterna b

beskrivas. Inom ramen för en cost-benefitanalys kan man också studera fördelning
dvs hur olika grupper 

et penningmässiga ekonomitänkandet blir det frågan om monetära fördelningseffekter. Det 
bör observeras att den monetära fördelningsanalysen – om den alls förekommer – enbart utgö
en tilläggsinformation utöver det intryck som ges i aggregerade siffror i form av nuvärden 
eller avkastningstal. 

När det gäller teoretisk förankring brukar kostnads-nyttoanalysen sammankopplas med 
välfärdsteori och annan konventionell ekonomisk teori. Föreställningar om efterfrågekurvo
form utnyttjas t ex fö

an tänkas vara villiga att betala ett högre pris än marknadspriset.) Man kan dock diskuter
hur hård denna koppling är mellan kostnads-nyttoanalys med dess föreställningar om 
”samhällsekonomiskt optimal resursanvändning” och övrig konventionell ekonomisk teori. 
Den hårda kritik, som i det följande riktas mot cost-benefitanalysen behöver därför ej 
nödvändigt i alla delar drabba övergripande teorier av typ välfärdsteori. 

Den konventionella kostnads-nyttoanalysen gör anspråk på generell tillämplighet. Metoden
har tillämpats i en rad sammanhang såsom inom transportområdet (vägar, flygplatser),
investeringar avseende gruvor, kraftverksbyggen och dammanläggningar

m att investera i utbildning, hälsovård etc. När det gäller svenskspråkig litteratur ger Bengt 
Mattssons bok ”Lönsamhet från samhällets synpunkt” (1979) och Peter Bohms skrift ”I
samhällets intresse” (1978) en god bild av de studier som genomförts med hjälp av 
konventionell cost-benefitanalys. 

En kritisk granskning av cost-benefitanalysen, speciellt vägverkets metod för 
”angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt” sker i kapitel 14. 

eviderade versioner av cost-benefitanalys 
Det är viktigt att ha klart för sig att den konventionella cost-benefitanalysen byg
bestämda värderingar, dvs en bestämd etik eller 
betaljningsviljan som anger vad som är ”samhäl
den penningmässiga sammanvägningsproceduren. Beräkningar av konsumenternas 
betalningsvilja i samband med varje enskild valsituation avses ge en uppfattning dels om 
vilket handlingsalternativ som är bäst av de övervägda alternativen, dels om i vad mån detta 
alternativ är ”samhällsekonomiskt lönsamt”. Så sägs vara förhållandet om det diskon
värdet av intäkter avseende alla beaktade framtida år överstiger det diskonterade värdet av
samtliga kostnader, dvs om nuvärdet för alternativet är positivt. Man talar i dessa 
sammanhang om ett resursallokeringskriterium som alltså både möjliggör en rangordning av
övervägda projekt och uttalanden om enskilda projekt i ett vidare perspektiv hör till kategor
lönsamma projekt eller ej 

Som redan antytts har rimligheten i de värderingar som finns inbyggda i konventionell CBA
ifrågasatts från olika håll. Av dem som tvivlar anser några att en modifiering eller revidering 
av den konventionella anal

etodvarianter, vilka här benämns reviderad cost-benefitanalys I respektive II. 
I likhet med den konventionella analysen innebär dessa metodvarianter 

- en bibehållen tro på att det är rimligt och meningsfullt att åberopa en preciserad et
yckt eutgångspunkt vid samhällsekonomisk analys (eller annorlunda uttr

målfunktion) och 
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Det m
använd  
varianten av reviderad analys (I i tabell 3.1) ses alltjämt betalningsvilja som ideal men man 
ger ef

  

 
 

utgångspunkt 

an är beredd att ändra på är de regler som bestämmer vilka vikter (priser) som skall 
as i samband med den monetära sammanvägningen/summeringen. Enligt den första

ter på kraven att i varje enskild beslutssituation ta reda på vad berörda personer är 
villiga att betala/kräver som betalning. Istället används priser som utredaren/byråkraten och
 
Tabell 3.1 Vid sidan om den konventionella cost-benefitanalysen i dess renodlade form finns
vissa närbesläktade metoder, vilka här benämns reviderad cost-benefitanalys I respektive II.
Metodbenämning  Värderingsmässig  Förfaringssätt 

Konventionell cost-
benefitanalys 

 Konsumentens suveränitet, 
betalningsvilja hos dem 

 Studera betalningsvilja  
bl å genom att tillfråga dem 

som berörs som berörs 
Reviderad cost-  e priser  Byråkrater gör bedöm-

a”, 

ade priser 

benefitanalys I 
Standardiserad
(vilka grovt antas svara mot 
betalningsviljan) 

ningar av ”betalningsvilj
vilka sedan åberopas som 
standardiser

Reviderad cost-
benefitanalys II 

 Priser som svarar mot 
officiella målformuleringar 
eller värderingar hos 
politiker/byråkrater 

 Tolkning av nationella 
målformuleringar. 
Utfrågning av 
politiker/byråkrater 

 
hans kolleger ans
”angelägenhetsbe

er utgöra in s  för 
dömning av t” ( 1) synes 

utgöra ett bra exempel på det viderad cos priser som 
nvänds t ex för tidsvinster un ed olika resonem

r 

 

 

a” 
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isk 

en god approximation av betaln
 väg- och gatubyggnadsobjek
 som här har kallats re
derbyggs som tidigare visats m

g vilja. Vägverkets metod
Statens vägverk 198
t-benefitanalys I. De 

ang om vad a
som är rimlig betalningsvilja. Invändningar mot valda priser bemöts med viss förståelse 
eftersom man inser att det ligger ett visst godtycke i beräkningsmetodiken. Samtidigt betona
man att det viktiga är att samma pris på tidsvinster används vare sig väginvesteringen sker i 
det ena eller andra länet. Genom att hänvisa till standardiserade priser uppnås ett slags rättvisa 
över hela landet. 

Självfallet är det praktiskt att använda standardiserade priser eftersom man slipper fråga folk
om betalningsvillighet i varje enskilt fall. Men detta innebär att man avviker från de cost-
benefitideal som samtidigt hyllas. 

Låt oss anta att det är möjligt att mäta betalningsviljan på ett korrekt och entydigt sätt (något 
som författaren till dessa rader betvivlar). I så fall skulle man i enskilda beslutssituationer 
kunna studera hur stor skillnaden i nuvärden är för enskilda alternativ vid de två 
prissättningsmetoderna ”betalningsvilja” respektive standardiserade priser. Man kan också
studera om rangordningen mellan alternativen förändras. Ett problem som kan uppstå om man 
verkligen går ut och frågar berörda människor är att de uppfattar vissa resurser (t ex 
naturresurser, kulturresurser) såsom unika. De kanske uppfattar resurserna som ”ovärderlig
i pengar eller som havande ett oändligt pris i pengar. Deras personliga likvida monetära 
tillgångar uppfattas som irrelevanta i relation till det flergenerationsperspektiv som de anser 
vara rimligt. 

Den andra varianten av reviderad cost-benefitanlys (jfr II i tabell 3.1) innebär att man klart 
deklarerar att den värderingsmässiga eller etiska utgångspunkten i konventionell CBA bör 
bytas ut mot en annan värderingsmässig utgångspunkt som i sammanhanget bedöms vara me
relevant. När det gäller biståndprojekt i U-länder har man t ex hänvisat till tolkningar av olika
nationella eller regionala målsättningar och/eller värderingar, som framkommit genom 
utfrågning av byråkrater och/eller politiker. På detta sätt har man ansett sig finna motiv för en
viss uppsättning vikter (priser) att utnyttja i summeringsproceduren. I samband med en krit
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granskning av sådana metoder nämner Ezra Mishan (1982) manualer för analys av 
biståndsprojekt, som utarbetats inom ramen för UNIDO (Little m fl 1974) och Världsbanken 
(Squire m fl 1975). Mishan är mycket kritisk mot dessa manualer och rekommenderar  e
återgång till den konventionella cost-benefitanlysen, eftersom den senare innefattar ett 
kriterium för samhällsekonomisk värdering som är oberoende av aktuella politiska 
grupperingar och styrkeförhållanden. Om man frågar politiker om vilka priser som s
användas i varje sammanhang blir utredaren en ”devoted analyst” i relation till dessa politiker
dvs ett slags hängiven undersåte. Utredaren förlorar sin integritet på detta sätt. 

I en kommentar till Mishans artikel (Söderbaum 1983) har jag beskrivit Mishans 
argumentering som intressant men ofullständig och delvis irrelevant eftersom de me
idag är mest aktuella såsom konkurrenter till konventionell cost-benefitanalys ej alls 
omnämns i hans artikel. Jag syftar närmast på metoder vilka innebär en mer disaggregerad 
analys (miljöeffektbeskrivningar, policyanalys, positionsanalys m fl, jfr tabell 2

n 

kall 
, 

toder som 

.1). 

rnativen skall jämföras 
d 

v den relativa vikten för varje kriterium 

ögst poäng 

Metode lighetsförankring 
(tabe h 
Boland i kombination med omfattande 
bosta
innebar eder, t ex den s k Islandsbron i Uppsalas 

om en 
sågs 

d ett 
å 

 fann jag just den bild som återges i tabell 3.2.   

Multi-målmetoder med endimensionell målfunktion  
I stället för att summera effekter i kronor eller andra monetära enheter kan man välja att 
summera i poäng eller nyttoenheter. I ett fall där aggregering sker i poängtermer skulle ett 
analysschema kunna se ut på följande sätt: 

a) Val av handlingsalternativ som skall jämföras. 
b) Val av kriterier eller dimensioner enligt vilka alte
c) Bedömning av graden av måluppfyllelse i poäng för varje handlingsalternativ me

avseende på varje kriterium (måldimension) enligt viss skala. 
d) Val av viktsystem, dvs angivande a

(måldimension) i samband med summeringen. 
e) Summering i poäng för varje handlingsalternativ. Det alternativ som ger h

rekommenderas för genomförande. 
n kan illustreras genom ett tillämpningsexempel med viss verk

ll 3.2). Koncentrationen av arbetsplatser (industri, service m m) till Fyrislund oc
erna i de sydöstra delarna av Uppsala centralort 

dsbyggande i de sydvästra delarna (Valsätra, Gottsunda) under början av 1970-talet 
 ett hårt tryck på befintliga transportl

cityområde. För att avlasta Islandsbron diskuterades alternativa nya trafikleder i olika 
sträckningar.  

Det ”rakaste spåret” mellan aktuella bostadsområden och arbetsplatsområden gick gen
tallskog som på grund av trädens ålder, storlek, utseende m m av ledande biologer m fl an
ha stort skyddsvärde. Vid tiden för denna debatt (mitten av 1970-talet) föreläste jag vi
tillfälle i miljövårdens ekonomi vid växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet. P
”svarta tavlan”

 
Tabell 3.2. Exempel på poängmetod med viktsystem som har använts vid diskussion av alternativa 
sträckningar för en trafikled.  

Vikter  A1 A2 A3 
5 Tidsvinst 5 4 2 
4 Trafiksäkerhet 4 3 4 
1 Estetiska aspekter 2 3 5 

 
Med min lokalkännedom vågade jag mig på gissningen att professorn i växtbiologi, Hugo 
Sjörs, so ar starkt en  bevarandesidan h e diskuterat alternativa sträckningar 
med någon som företrädde Uppsala kommun (komm alekonom aneringsse terare e d). 
Jag föreställde mig att n som ett led i diskussionerna hade gjort ett försök 
tt systematisera argumenten för och emot olika alternativ.  

m v gagerad på ad
un , pl kre

kommunalekonome
a
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Tre handlingsalternativ diskuterades där Al svarar mot det tidigare diskuterade ”raka 
spåret”, A2 mot en mindre omväg (via Polacksbacken?) och A3 mot någon sträckning, som 
bara ger små tidsvinster för trafikanterna jämfört med nuläget. Varje alternativ 
poängbedömdes med avseende på måluppfyllelse enligt en skala 1 tom 5 där Al t ex fick 5 
poäng för tidsvinst medan A3 bara fick 2 poäng i samma avseende. Andra jämförelsekriterier 
v

licerades med 

ningen pekade alltså på Al som det bästa 
a ndra 

m en skiss 

r, vilken jag senare bearbetade (1976). Visst material togs också 
fr

. 
lde två 

ch 
k

stötande än kostnads-nyttoanalysen i det 
a  för 

När d onetär kostnad för byggande av vägen och 
man k a dimensioner, t ex "estetiska 
effek
bevarande av tallbeståndet. En nackdel vid jämförelse med den konventionella kostnads-
nytto nen tappas bort. Man föreställer sig en situation efter 

g 

r 

ektivt 
 om 

 
ringar, någon enskild intressents värderingar 

ar trafiksäkerhet och ”estetiska aspekter”. 
I det aktuella fället gjordes distinktioner mellan de olika jämförelsekriteriernas grad av 

viktighet. Varje poäng som ett alternativ erhållit när det gäller ”tidsvinst” multip
5 i summeringen medan erhållna poäng i dimensionen ”estetiska aspekter” endast 
multiplicerades med 1. På så sätt erhölls för Al poängsumman 43 (5 x 5 + 4 x 4 + 1 x 2), för A2 
35 poäng och för A3 31 poäng. Sammanväg
lternativet. En del av det 200-300 åriga tallbeståndet borde alltså offras med hänsyn till a

tyngre vägande intressen.  
Tillämpningen av poängmetod i det aktuella fallet bör naturligtvis närmast ses so

och som ett led i en diskussion mellan några av aktörerna. Trafikplanerare inom kommunen 
svarade för det huvudsakliga beslutsunderlaget. Vid sidan härav och mera som en 
övningsuppgift genomförde också några av mina studenter en utredning enligt 
positionsanalysens principe

am i samband med att frågan blev besvärsärende inom bostadsdepartementet.  
Den s k Kungsängsleden byggdes enligt det alternativ A1 som ovan benämnts ”raka spåret”

Skadan på barrskogsbestånd och på Kronåsen begränsades något genom att man va
körfält i stället för tidigare planerade fyra körfält.  

Exemplet kan synas naivt men jag upplever det som utmärkt ur pedagogisk synvinkel. 
Liksom vid konventionell kostnads-nyttoanalys handlar det om en summerings- o

vittningsfilosofi. I stället för att använda priser såsom vikter i summeringen används dock 
andra vikter och slutresultatet redovisas i poäng att jämföra med kronor vid CBA.  

För mig framstår poängmetoden som mindre från
vseendet att den är något enklare att genomskåda. Det är lätt att se hur resultatet i poäng

enskilda alternativ kan manipuleras genom  
• valet av studerade handlingsalternativ  
• valet av dimensioner (kriterier) för jämförelse  
• poängmassig värdering enligt visst kriterium, t ex tidsvinst, av bedömda skillnader i 

olika alternativs prestanda  
• valet av vikter vid summering.  
et gäller jämförelsedimensioner saknas t ex m
an också fråga sig vad som finns inbakat i anförd

ter". Valet av vikter vid summering återspeglar knappast något större engagemang för 

analysen kan vara att tidsdimensio
det att vägen byggts och funderar ej så mycket över vad som senare sker. (Att konventionell 
CBA innefattar ett försök att systematiskt hantera tidsdimensionen genom diskonterin
innebär dock ej – som senare skall utvecklas – att detta förfarande är tillfredsställande.)  

Det finns en del positiva element i poängmetoden, t ex i den mån man strävar efter 
systematik, tydlig redovisning av jämförelsedimensionernas innebörd, allsidighet när det 
gäller beaktade handlingsalternativ, dimensioner m m. Vid givna dimensioner kan korrekta 
faktamässiga uppgifter om utgångsläge eftersträvas liksom pålitlig kunskap när det gälle
samband mellan åtgärder och konsekvenser.  

Samtidigt är det uppenbart att man inte kan basera sammanvägningen på några "obj
riktiga" värderingar. Subjektiva faktorer inverkar, dvs skillnader mellan människor i fråga
erfarenheter, verklighetsbild, trosföreställningar, politisk uppfattning. Man kan därför fråga 
sig vems värderingar som skall ligga till grund för valet av vikter och andra antaganden om
relevanta värderingar. Är det utredarens värde
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ller något kommunalråds värderingar? Varje politiker har sina värderingar och man borde 
därför strängt taget göra en kalkyl för varje politiker. I så fall har man en analyssituation och 
metodik som markant skiljer sig från konventionell kostnads-nyttoanalys med dess antagand
om "samhällsekonomiskt korrekta" värderingar baserade på betalningsvillighet o d.  

Som inledningsvis påpekades kan summering också ske i nyttotermer. Särskilt under 70-
talet skedde en viss forskning inom detta område, som i den internationella litteraturen 
benämns ”multiple objective”, ”multicriteria” eller ”multiple-attribute” metoder (se t ex 
Keeney och Raiffa 1976, Bell m fl 1977, Kumm 1983 bilaga sid B33-40). I den utsträckning 
som man härvid arbetar med entydig målfunktion i matematiska termer skiljer sig des

etoder knappast principiellt från den ovan diskuterade poängmetoden. Analysen är 
flerdimensionell och tvärvetenskaplig i sina inledande skeden innan man översätter alla
effekter till nyttotermer. Den konventionella kostnads-nyttoanalysens hänvisningar till 
allmängiltiga värderingar har övergivits till förmån för en strävan att fånga upp 
"beslutsfattarens" värderingar i en entydig matematisk nyttofunktion. Detta innebär att m
accepterar rollen som ”devoted analyst”, vilken ovan diskuterades i samband med rev
kostnads-nyttoanalys II. Vid beslutsfattande i företag med centraliserad ledning kan denn
utgöra ett mindre problem än vid offentliga beslut. I situationer med flera beslutsfattare
sinsemellan skiljaktiga värderingar (olika matematiska nyttofunktioner) ger multim
av anfört slag ej entydiga resultat. Man får då göra en optimering för varje beslutsfattare och
sedan låta dessa förhandla sig fram till en lösning, besluta i demokratisk ordning e d.  

En sak som har ventilerats flitigt i den ovan nämnda litteraturen om multimålmetoder är av 
särskilt intresse för vår fortsatta diskussion. Det gäller förekomsten av beroendeförhållanden 
mellan olika dimensioner. En viss beslutsfattares värdering av viss förbättring i absoluta 
termer enligt viss dimension (t ex utökad tidsvinst från viss nivå till annan nivå) kanske ej kan
ses som oberoende av förväntade konsekvenser i andra dimensioner. Synergieffekter u
xempel på de beroendeförhållanden som här avses. Enligt multi-målanhängarna kan sådana 

problem i princip lösas genom att man lägger till en korrektionsfaktor i nyttofunktionen. I 
praktiken är det emellertid svårt eller omöjligt att få grepp om alla sådana möjliga 
beroendeförhållanden. Denna svårighet pekar i själva verket i riktning mot det 
helhetstänkande i termer av effektprofiler som senare skall utvecklas såsom ett mer rimligt 
förfaringssätt än den endimensionella aggregeringen.  
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KAPITEL 4 
 

MELLANFORMER: METODER SOM 
INNEBÄR VISSA AVSTEG FRÅN 

AGGREGERING  
 
 
Den som känner tvivelsmål beträffande aggregering i endimensionella termer kan i vissa fall 
söka sig fram på andra vägar. Man kan också begränsa aggregeringen på olika sätt, vilket kan 
innebära att de rekommendationer som lämnas till beslutsfattarna blir mindre entydiga men 
samtidigt mer relevanta. 

Multimålmetoder som bygger på tumregler för sortering av handlingsalternativ 
Både när det gäller beslutsfattande i företag och på samhällsnivå har man sedan länge 
diskuterat flerdimensionell konsekvensanalys där värdering av alternativ sker enligt 
tumregler, som anger vilka nivåer som är godtagbara i enskilda dimensioner (jfr krav på vis 
standard). På företagsnivå handlar det om en uppmjukning av det enkelspåriga 
vinstmaximeringstänkandet. I stället formuleras mål i multidimensionella termer ( se t ex 
Wright 1964). Herbert Simons hypotes att företagare på grund av utredningskostnader m m 
”satisfierar” snarare än ”optimerar” (se t ex March och Simon 1958) har spelat en roll i denna 
utveckling. Satisfieringstanken innebär att man arbetar med tröskelvärden och söker ett 
godtagbart alternativ. Det första godtagbara alternativet väljs. 

Beskrivning av den aktuella metodiken konkretiseras med hjälp av figur 4.1 som är hämtad 
från en skrift av Karl-Ivar Kumm (1983, bilaga sid 34). Det handlar om en tänkt 
beslutssituation på samhällsnivå. En kommun planerar att anlägga ett närströvområde varvid 
man väljer mellan tre handlindalternativ A1, A2 och A3. Kommunens monetära kostnad 
(inlösen av fastighet samt investeringar och skötsel m m) beräknas bli ungefär lika stor enligt 
samtliga tre alternativ. Naturen är också likartad i de tre områdena. Däremot skiljer sig 
alternativen åt vad beträffar yta och avstånd till centralorten. 

 
Figur 4.1. Valsituation avseende närströvområde för en kommun. Tre alternativ A1, A2 och A3 antas 
föreligga, vilka skiljer sig åt med avseende på områdets storlek (antal ha) samt avstånd till 
centralorten 
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En del invändningar kan resas med avseende på realismen i exemplet. Finns verkligen tre 
områden som är likvärdiga ur natursynpunkt och i så fall enligt vems värderingar? Finns inga 
andra relevanta skillnader än de två som redovisas i figuren? Kumm är medveten om sådana 
invändningar. Valet av ett tvådimensionellt exempel motiveras med att han önskat göra ”den 
principiella framställningen så enkel som möjligt”. De tumregler eller modeller som 
diskuteras kan i princip användas även när handlingsalternativen skiljer sig i fler än två 
dimensioner. 

Till att börja med kan man pröva det s k dominanskriteriet. Ett handlingsalternativ å 
dominerar över ett annat (B) om å överträffar B för åtminstone ett mål och inte är sämre än B 
för något annat mål. I vårt exempel är A1 både större och närmare centralorten än A3. A3 kan 
alltså uteslutas. Några andra rangordningar kan ej göras med hjälp av dominansregeln. 

Man kan i princip tänka sig valsituationer där dominanskriteriet räcker för att sortera bort 
alla alternativ utom ett. Normalt räcker handlingsregeln endast till en första grovsortering. 
Antag nu att ”kommunen” har ställt upp målen att strövområdet skall vara minst 200 ha och 
ligga högst 4 km från centralorten. Detta innebär att man kan dela in handlingsalternativen i 
acceptabla och oacceptabla. Ett alternativ är acceptabelt om det för samtliga mål uppfyller 
bestämda gränsvärden, dvs ett satifieringskriterium. Om gränsvärdet för ett eller flera mål ej 
uppfyllts är alternativet oacceptabelt. 

I exemplet är A1 och A3 acceptabla enligt angivna gränsvärden (alternativen ligger inom den 
streckade rutan). Eftersom A3 uteslutits enligt dominansteorien återstår A1, vilket alternativ 
bör väljas. 

I Kumms framställning diskuteras ytterligare två handlingsregler (bilaga s 35 – 36). Ett 
alternativ kan betraktas som acceptabelt om det uppfyller åtminstone ett av ett antal 
specificerade krav. Enligt en annan modell rangordnas målen med avseende på viktighetsgrad. 
Rangordningen sker utifrån graden av uppfyllande av det viktigaste målet. Endast om några 
alternativ är jämngoda enligt detta mål skiljs de åt med hjälp av det näst viktigaste målet osv. 
I strövområdesexemplet gäller att A1 bör väljas om yta är det viktigaste målet medan A2 bör 
väljas om avstånd till centralorten är viktigast. Exemplet antyder en svaghet hos den 
sistnämnda sorteringsregeln. Obetydlig underlägsenhet i ett viktigare mål kan ej kompenseras 
med stor överlägsenhet avseende mindre viktiga mål. 

Tumregler av det anförda slaget är säkerligen användbara i vissa sammanhang, t ex när det 
gäller en första grovsortering av handlingsalternativ. Samtidigt bör ihågkommas att varje 
angivande av målriktning (”ett strövområde blir bättre ju större det är”) ett gränsvärde 
(”strövområdet bör vara större än 200 ha”) eller utpekande av en måldimension som viktigast 
(”stor yta är det viktigaste målet”) innebär värderingsmässiga ställningstaganden. Två olika 
individer eller två olika politiska partier kan ha helt olika uppfattningar särskilt när 
värderingarna blir mer precisa (t ex avseende gränsvärden). Tanken att man genom successiva 
skärpningar av gränsvärden skulle kunna sortera bort alla alternativ utom ett är därför ej 
nödvändigt gångbar. 

Slutligen bör framhävas att flera av de sorteringskriterier, som här har anförts kan utgöra 
moment i de övriga metodtyper som diskuterats. Dominans- och satisfieringskriterierna kan t 
ex användas inom ramen för konventionell CBA eller positionsanalys. 

Kostnads-effektivitesanalys 
Flera forskare och lärare vid nationalekonomiska institutioner synes alltjämt uppfatta den 
konventionella cost-benefitanalysen som ett ideal när det gäller beslutsunderlag. Man vill ha 
en metod som syftar till entydig rangordning av handlingsalternativ ur samhällsekonomisk 
synvinkel. Men när monetäriseringen stöter på problem kan man ibland tänka sig vissa avsteg 
från idealen. Att sätta pris på en del miljöeffekter, t ex bilismens bidrag till lokala, regionala 
och globala luftföroreningar (kväveoxider, koloxider etc) torde vara vanskligt, minst sagt. 
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Motsvarande gäller för många hälsoeffekter, estetiska effekter avseende landskap och 
bebyggelse, sociala effekter, effekter på kulturhistoriskt intressanta ”objekt” eller miljöer.  

I detta läge kan man ägna sig åt ett slags tvådimensionell analys i stället för den 
endimensionella monetära. Kostnader kan hanteras i monetära termer medan utbytet (benefits) 
uttrycks i någon icke-monetär dimension. Optimering kan då ske genom att man antingen 
fixerar (låser) den monetära kostnaden (viss budget) och försöker maximera icke-monetärt 
utbyte eller genom att man fixerar ett icke-monetärt mål, som skall uppnås till lägsta möjliga 
kostnad. I båda situationerna kan man tala om kostnads-effektivitetsanalys.  

I det senare fallet kan det handla om en sjö som i utgångsläget är förorenad genom utsläpp 
av kvicksilver. Ett mål kan fastställas för önskad renhetsgrad vid viss framtida tidpunkt 
(uttryckt t ex som ppm kvicksilver i gädda som fångas på bestämda ställen i sjön). Det gäller 
då att finna det alternativ, dvs paket av åtgärder, som till lägst monetär kostnad klarar de 
uppsatta målen.  

Maximering av utbytet vid given monetär budget kan exemplifieras inom det 
hälsoekonomiska området. När det gäller strålskyddet kan man t ex tänka sig att en myndighet 
önskar fördela en given budget på ett sådant sätt att antalet eliminerade cancerfall maximeras. 
Som påpekats av Mattsson (1979 s 176-77) kan det icke-monetära mål, som skall maximeras 
vara mer sammansatt, t ex utgöras av ett hälsoindex. I så fall försöker man i det avseendet 
fånga in ett flerdimensionellt skeende. En person som inte har några svårigheter att resa och 
förflytta sig, som inte har några begränsningar i sin fysiska eller sociala aktivitet tilldelas 
index 1, medan döden ges index 0. Däremellan kan en rad hälsotillstånd beskrivas och 
tilldelas värden mellan 0 och 1 genom att rådfråga en expertpanel e d.  

Särskilt med en formulering av detta sistnämnda slag kan kostnads-effektivitetsanalysen 
vara användbar i vissa lägen. Som jag ser det har man tagit ett steg ”i rätt riktning” jämfört 
med konventionell CBA med dess endimensionella synsätt. Men det är, som vi skall finna, 
ofta fördelaktigt att ta fler steg ”i rätt riktning”, dvs mot en mer disaggregerad analys.  

Lichfields metod (specialanpassad för bebyggelse- och transportplanering)  
Ett annat intressant exempel på vissa avsteg från konventionell cost-benefitanalys är 
Nathaniel Lichfields. ”Planning Balance Sheet Method” (1956). Lichfield är samtidigt 
professor vid ”The School of Environmental Studies”, vid ”University College” i London och 
verksam som konsult när det gäller samhällsplanering. Han har medverkat i studier avseende 
en rad planeringsfrågor av typ lokalisering av en tredje flygplats för London, lokalisering och 
utformning av ”new towns”, strategier vid tätortsutbyggnad, förnyelse av stadskärnor och 
utformning av transportsystem.  

Lichfield kan alltså hänvisa till omfattande erfarenheter när det gäller praktiska 
frågeställningar och metodtillämpning när han argumenterar för vissa modifieringar av den 
konventionella cost-benefitanalysen (se t ex Lichfield m fl 1975).  

Det finns en tendens hos cost-benefitanalytiker och andra som diskuterar metoder för 
utformning av beslutsunderlag att betrakta handlingsalternativen såsom utifrån givna. 
Lichfield bryter med sådana tendenser och betonar betydelsen av denna design-fas i 
problemlösningsprocessen. Sökandet efter handlingsalternativ är delvis en fråga om intuition 
men kan också ske med viss systematik. Möjligheten att finna nya alternativ bör beaktas även 
i sena skeden av beslutsprocessen (t ex genom att kombinera positiva egenskaper från två 
tidigare analyserade alternativ).  

Jämförelser mellan två eller flera alternativ kan ske på så sätt som antyds i tabell 4.1. 
Analysen av två planalternativ å och B sker ur olika påverkade intressentgruppers synvinkel. 
Två kategorier av intressentgrupper urskiljs, nämligen producentgrupper och 
konsumentgrupper. Termen ”producent” avser här den som producerar och förvaltar 
(”producers/operators”) en viss bebyggelse/miljö. Det handlar om olika företag och 
myndigheter som är markägare, deltar i planering, byggande, finansiell och annan förvaltning. 
Lichfield tänker sig olika transaktioner mellan dessa och motsvarande konsumentgrupper. 
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Konsumentgrupperna kan vara indelade efter funktion och i rumslig mening, t ex boende i 
områdena X respektive Y, trafikanter av olika kategorier, de som utsätts för vissa 
miljöstörningar eller utnyttjar ett visst område för rekreation (se t ex Lind 1978).  

 
Tabell 4.1. Lichfields metod karaktäriseras bl a av att utvärderingen av planalternativ sker med 
utgångspunkt från identifierade producent- och konsumentgrupper (Källa: McAllister 1980 s 150).  

 Plan A Plan B  Plan A Plan B 
Fördel Nackdel Fördel Nackdel Fördel Nackdel Fördel NackdelProdu-

cent     
Konsu-
ment     

1     2     
3     4     
5     6     
.     .     
.     .     
.     .     

 
Begreppen ”cost” och ”benefit” har för Lichfield den mer allmänna innebörden av ”nackdel” 
respektive ”fördel”. För- och nackdelar bör i så stor utsträckning som möjligt mätas monetärt. 
Men Lichfield understryker att dessa ambitioner ej bör drivas in absurdum. Beskrivningen i 
icke-monetära termer kan ske kvantitativt eller kvalitativt. Man bör alltså inte ”hoppa över” 
en effekt när mätsvårigheter uppstår utan på något sätt varna beslutsfattarna att en viss icke-
kvantifierbar effekt likväl kan vara betydelsefull för dem som utsätts och i beslutsskedet för 
dem som skall ansvara för vidtagna åtgärder.  

Analysen utmynnar i någon slags cost-benefitanalys ur varje producent- och 
konsumentgrupps synvinkel. I den mån monetariseringen lyckas kan nettovärden beräknas för 
enskilda grupper. Däremot sker ingen total summering av enskilda alternativs nettoeffekter på 
samtliga grupper eftersom en sådan summering betraktas som orealistisk och även olämplig 
med hänsyn till de etiska frågornas (jämlikhet, rättvisa etc) centrala roll i varje 
samhällsplaneringssammanhang. Vem vinner och vem förlorar om planalternativ å väljs? 
Vem gynnas (missgynnas) om i stället alternativ B väljs?  

Lichfields förhållande till den konventionella cost-benefitanalysen är en intressant fråga (se 
Lind 1978, s 102-103). Å ena sidan säger han själv tydligt att han ser den konventionella 
analysen som ett ideal med dess bakgrund i etablerad teori. Han tror på den traditionella 
analysens kriterium för effektiv resursallokering och ägnar stort utrymme åt att försvara detta 
synsätt (Lichfield 1964, 1975). å andra sidan finns åtskilligt i Lichfields angreppssatt som 
rimligen borde vara svårsmält för en anhängare av den konventionella metodiken. Att 
genomföra analysen på intressentgruppsnivå är redan det ett stort steg. Man kan (något ofint) 
fråga sig om det är av konsulttaktiska skäl som Lichfield bekänner sig till konventionell CBA, 
dvs om det finns en tendens att vilja ”surfa” på den CBA-väg, som fanns när Lichfield var 
som mest aktiv. Alternativet att frondera mot de konventionella nationalekonomerna är 
energikrävande och skulle kunna minska efterfrågan på konsulttjänster.  

Ibland finner man en viss förvirring i Lichfields argumentering. I den senaste större skriften 
(Lichfield m fl 197 5) sägs på ett ställe (sid 66) att det är legitimt att arbeta med ett entydigt 
mått på välfärd (welfare test), vilket stämmer med den konventionella nationalekonomins 
synsätt. På annat håll (sid 62) i samband med en diskussion av optimeringstekniker, sägs att 
”universellt acceptabla målfunktioner för urban och regional planering troligtvis inte 
existerar”.  

Med mitt sätt att se är det den senare formuleringen som är den rimliga, vilket i så fall 
innebär att den konventionella analysen med dess anspråk på korrekta samhällsekonomiska 
värderingar, dvs entydiga välfärdsmått bör överges.  

Vad jag här vill ha sagt är att Lichfields metod skulle ha stärkts om han tagit steget fullt ut 
och frigjort sig från den konventionella analysen. Som metoden hittills har presenterats finns 
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emellertid åtskilliga element, som stödjer riktigheten av Lichfields egen beskrivning att det 
rör sig om en anpassning för speciella syften av konventionell CBA.  

Till sist en terminologisk detalj. Termen balansräkning (”balance-sheet”) som används av 
Lichfield framstår som mindre väl vald med hänsyn till att Lichfields effektanalys till större 
delen sker i flödestermer (t ex kr per period). Termen balansräkning har traditionellt använts 
för att beskriva tillstånd (positioner), dvs förhållanden vid enskilda tidpunkter. På den punkten 
finner jag inga skäl att bryta med existerande konventioner.  

Hills måluppfyllelseanalys (specialanpassad för bebyggelse- och transportplanering)  
En annan metod, som utvecklats med sikte på användning inom bebyggelseplanering, 
markanvändning och liknande är Morris Hills måluppfyllelsematris (”goals-achievement 
matrix”). Metoden har främst använts i USA och Storbritannien. Den har ofta jämförts med 
Lichfields metod med avseende på för- och nackdelar.  

Till skillnad från Lichfield tar Hill tydligt avstånd från den konventionella cost -
benefitanalysen. Det gäller att frigöra sig från betoningen av monetära mål. Stor omsorg läggs 
ned på att identifiera ett antal mål eller jämförelsekriterier, vilka bedöms vara relevanta. I 
idealfället tilldelas varje mål vikter att utnyttja vid hopsummering. Målen är relaterade till 
olika påverkade individgrupper och även dessa gruppers betydelse vid hopsummeringen kan 
styras genom val av vikter (Hill 1968). Jämlikhetssträvanden och andra etiska aspekter 
beaktas härvid. Hill är flexibel när det gäller frågan om aggregering och konstaterar att det 
ibland kan vara lämpligast att undvika summering.  

Hills ansats har bl a provats i samband med planering av tätortsutbyggnad i Cambridge (se 
Lind 1978 s 73-75). En översiktlig plan hade lagts fram, som innebar viss utbyggnad och 
”sanering” av stadskärnan samt byggande av en ringled runt city. Planen möttes av kritik 
bland annat från universitetet. Man menade att det var bättre att bygga ett affärscentrum en bit 
utanför den gamla stadskärnan. Mot bakgrund härav utarbetades en alternativ plan.  

Därefter formulerades mål genom att studera debattinlägg, befintliga dokument i 
planeringsfrågor samt kunskap från olika vetenskaper om hur olika åtgärder och företeelser 
kan tänkas påverka människor. Målen handlade om sådant som bullernivå, luftföroreningar, 
visuella effekter, förväntat antal trafikolyckor, trängsel i gaturummet, universitetets roll som 
fokus i bebyggelsestrukturen, förändringar avseende grönområden, antal hushåll, företag m m 
som måste flytta, penningmässiga effekter för olika parter såsom hushåll, företag och 
kommunala myndigheter, centrala områdens trafikmässiga tillgänglighet för inpendlare eller 
besökare utifrån.  

För varje mål beskriver Hill vilka grupper som berörs och vilket alternativ som har högst 
måluppfyllelse för gruppen ifråga. Hill påpekar att indelning i intressentgrupper kan ske på 
många olika satt. I det aktuella fället väljer han en kombination av funktionella och 
geografiska kriterier. Olika delar av universitetet, olika affärs-, bostadsområden etc beaktas på 
detta sätt.  

Möjligheten att införa restriktioner i måluppfyllelseanalysen beaktas, dvs distinktioner 
mellan vad som är acceptabelt respektive ej acceptabelt i viss måldimension 
(luftföroreningsnivå, bullernivå, finansiell belastning för kommunen). Hill finner att inget av 
alternativen kan förkastas på grundval av dylika restriktioner.  

Nästa steg i Hills metod består i viktning av målen och de berörda grupperna. Hill 
understryker att det steget är besvärligt och diskuterar olika möjligheter att ta fram vikter, som 
är representativa för samhällsmedborgarnas värderingar, t ex genom paneler sammansatta av 
samhällsmedborgare eller genom enkäter. I det aktuella fallet saknade Hill resurser för att 
genomföra erforderliga studier och gav alla mål och grupper vikten 1. Samtidigt genomfördes 
en känslighetsanalys där vikterna varierades. På detta sätt erhölls ej något definitivt svar på 
frågan vilket alternativ som var bäst.  

Analysen innebar dock att frågeställningen blev belyst och att olika villkorliga slutsatser 
(beroende på alternativa värderingsmässiga utgångspunkter/viktsystem) kunde anges.  
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Hills ansats kan beskrivas som en variant av de multimålmetoder som tidigare har 
redovisats. Vissa strukturella likheter finns t ex med tabell 3.2 där Kungsängsleden i Uppsala 
diskuterades. Ambitionen att se måluppfyllelse med utgångspunkt från intressentgrupper ger 
vissa likheter med Lichfields metod.  

Ett omdöme om Hills och Lichfields metoder bör självfället ses i relation till mina egna 
subjektiva värderingar, föreställningar etc. Trots att Lichfield bekänner sig till konventionell 
kostnads-nyttoanalys och endast säger sig ha modifierat metoden för speciella syften menar 
jag att såväl han som Hill har bidragit till en viss uppluckring av och frigörelse från den 
konventionella cost-benefitanalysen. Båda ansatserna underkänner extrem förenkling och 
innebar ett accepterande av bebyggelse och transportplaneringens komplexa karaktär.  

Lichfield hämtar stöd från cost-benefitanalysen som sägs bygga på en etablerad och rigorös 
teori. Han kan ha rätt i att det alltjämt finns en rad forskare och praktiker som tror på cost-
benefitanalysen. Teorin kan också vara ”rigorös” och ”sofistikerad” i någon mening. Men om 
teorin är dålig - t ex ger en otillfredsställande spegling av samhällsskeendenas karaktär 
(jämfört t ex med mer tvärvetenskapliga perspektiv) eller om den är svårförenlig med 
människors idéer om ett demokratiskt beslutsfattande – så är det inte mycket att stödja sig 
mot. En viss teoriutveckling har skett även när det gäller de alternativa metoderna, vilket gör 
att man kan ifrågasätta påståenden om cost-benefitanalysens särställning när det gäller 
åberopad teori.  

Lichfields metod ger i tekniskt avseende ett något mer stabilt intryck än Hills. Den som 
skall genomföra en tillämpning synes få mer vägledning av Lichfield när det gäller 
tillvägagångssätt. Hill är mer konturlös och fladdrig när det gäller frågan om aggregering skall 
ske, vilka vikter som skall användas osv (jfr kritik av McAllister 1980 s 165-170). På 
plussidan vill jag främst anföra Hills intresse för frågan om målformulering, distinktioner 
mellan olika typer av mål (ideal kontra operationella mål). Som jag ser det är frågan om bättre 
samhällsplanering lika mycket en fråga om genomtänkta mål för samhällsutvecklingen som 
om bra handlingsalternativ och god konsekvensanalys. Diskussion i värderingsfrågor, s k 
ideologisk debatt, är grundläggande både för utformning av handlingsalternativ och för val av 
metoder vid jämförelse mellan sådana alternativ.  
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KAPITEL 5 
 

LÅNGTGÅENDE DISAGGREGERING: 
HELHETSAMBITION I STÄLLET FÖR 

”KVITTNINGSFILOSOFI”  
 
 
Som tidigare framgått innebär Liehfields och Hills metoder vissa avvikelser från traditionella 
metodideal. Inte bara dessa forskare utan många andra har lämnat bidrag till uppluckrandet av 
de doktriner som karaktäriserar konventionell cost-benefitanalys. Jordmånen för utvecklandet 
av alternativa metoder har på så sätt förbättrats. Under 1970-talet blev avståndstagandet från 
konventionell CBA än tydligare. Aversioner gentemot sistnämnda metod utgjorde i själva 
verket en betydelsefull drivkraft vid utvecklandet av flera av de metoder som här skall 
beröras, t ex Ashfords ”trade-off” analys och positionsanalysen.  

Miljöeffektbeskrivningar  
Enligt ”National Environmental Policy Act” (NEPA) krävs i USA sedan 1970 att s k 

miljöeffektbeskrivningar ”Environmental Impact Statements”, EIS, utarbetas såsom en del i 
beslutsunderlaget vid federala projekt av typ byggande av vägar, flygplatser, 
gruvanläggningar, dammanläggningar. Trots att det handlar om ett partiellt beslutsunderlag 
med inriktning på miljöeffekter kan NEPA och kraven på EIS ses som ett intressant led i 
utvecklandet av mer disaggregerade analysformer.  

Uppvaknandet i USA och annorstädes beträffande hälso- och miljörisker under det sena 60-
talet utgör en bakgrund till NEPA. Rachel Carsons bok ”Tyst var” publicerades t ex 1963. Det 
som kallas ”teknisk utveckling” kanske inte alltid är en positiv utveckling. På motsvarande 
sätt började den enkelspåriga tilltron till ”ekonomisk utveckling” (snabb tillväxt i BNP) att 
svikta. Ezra Mishan skrev t ex en bok om ”The Costs of Economic Growth” (1967).  

Enligt filosofin bakom kraven på EIS finns ingen anledning att befara att tekniska och 
konventionellt ekonomiska kriterier tappas bort i underlag inför federala investeringsbeslut. 
Det finns t ex som regel någon som bevakar projektens monetära kostnader, sätt att finansiera 
projekten osv. Däremot fanns åtskilliga exempel på hur hälso- och miljöeffekter liksom natur-
ingrepp och andra naturresurseffekter negligerats eller erhållit en undanskymd behandling. 
Genom uttryckliga krav på miljöeffektbeskrivningar hoppades man totalt sett uppnå ett mer 
allsidigt beslutsunderlag.  

Miljöeffektbeskrivningar skall enligt de ursprungliga riktlinjerna innefatta följande moment:  
a) Beskrivning av aktuellt projekt.  
b) Miljöförutsättningar i området före ett eventuellt genomförande av projektet.  
c) Troliga miljökonsekvenser vid genomförande av projektet.  
d) Möjligheter att mildra negativa effekter genom speciella åtgärder, dvs genom 

modifiering av projektet.  
e) Oundvikliga negativa effekter om projektet genomförs.  
f) Alternativ till det föreslagna projektet inklusive nollalternativ (dvs att inte göra något 

alls) samt dessa alternativs effekter.  
g) Analys av frågan hur det lokala och kortsiktiga utnyttjandet av miljön förhåller sig till 

ambitionen att långsiktigt vidmakthålla eller förbättra naturmiljöns 
produktionsförmåga och människans livsförutsättningar.  

h) Förekomst av icke-reversibla effekter vid genomförande av projektet.  
i) Troliga följdinvesteringar och strukturpåverkan vid genomförande av projektet.  
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Miljöeffektbeskrivningar skall utföras i alla sammanhang där federala projekt väntas få icke 
obetydliga konsekvenser för miljön. I flera delstater, t ex Kalifornien, ställs likartade krav, 
vilka även gäller för vissa privata investeringsprojekt.  

Syftet med EIS är att åstadkomma en allsidig belysning av de miljöeffekter som uppstår om 
ett projekt genomförs. Man vill helt enkelt i förväg veta så mycket som möjligt om vad det 
innebär att genomföra ett visst projekt. Det är bättre att ”Tänka efter före” (Svenska 
Naturskyddsföreningen 1979) än att ”Tänka efter efter”, dvs när det kanske är för sent. 
Möjligheterna att uppnå likartade syften på alternativa vägar, dvs genom andra projekt bör 
studeras liksom de miljöeffekter som följer av sådana alternativ. I andra hand bör 
möjligheterna att nedbringa skador på miljön genom modifieringar av det ursprungliga 
projektet undersökas.  

Detta sätt att inrikta uppmärksamheten på ett visst projekt som viss myndighet föreslår, t ex 
byggande av en motorväg, är förståeligt men strider emot de principer som gäller för flertalet 
andra metoder där man parallellt studerar flera ömsesidigt uteslutande handlingsalternativ och 
så länge som möjligt vill undvika långtgående låsningar till enskilda alternativ. I senare 
beskrivningar av EIA (jfr t ex Brouwer, 1984, som beskriver motsvarande system i 
Nederländerna) har man höjt ambitionerna avseende ett sådant parallellt studium av olika 
handlings alternativ.  

När det gäller arbetssätt, t ex effektbeskrivning sägs direkt i lagtexten (NEPA) att man skall 
”använda sig av ett systematiskt, tvärvetenskapligt arbetssätt som garanterar ett integrerat 
utnyttjande av kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och landskapsplanering”. 
Denna plädering för tvärvetenskap tolkar jag som ett underkännande av konventionell cost-
benefitanalys, som är hårt kopplad till nationalekonomisk teoribildning och därmed utpräglat 
envetenskaplig.  

Intressant är också kravet att tydligt lyfta fram olika slags icke-reversibla effekter. Många 
naturingrepp t ex byggande av bostäder och vägar på jordbruksmark eller byggande av 
vattenkraftverk medför skador och ingrepp som ej alls eller endast till mycket stora kostnader 
och på lång sikt kan repareras. Handlingsfriheten inför framtiden begränsas. Miljö- och 
kulturdebatten har lärt oss inse att det finns unika natur- och kulturresurser. Att rättfärdiga 
skador på dessa med något slags ”kvittningsfilosofi” (”benefits in excess of costs”) kanske 
inte håller i alla lägen. Någon rekommendation att addera alla effekter endimensionellt finns 
alltså ej i riktlinjerna för EIS. Strävan är i stället att man håller isär olika typer av 
miljöeffekter sinsemellan och skiljer dessa från andra typer av effekter avseende 
sysselsättning, monetära effekter för olika parter etc.  

Den här anförda kritiken mot att utredare genomför totalvärderingar av alla slags effekter 
och därvid gör anspråk på vetenskaplighet eller objektivitet innebär självfället ej att utredare 
helt bör avstå från värderingar eller bedömningar. All analys, t ex identifiering av 
konsekvenser, innebär vissa värderingar och bedömningar. När det gäller miljöeffekter är det t 
ex angeläget att på något sätt försöka uttala sig om betydelsen av olika identifierade effekter 
(Cheney och Schleicher 1982). Det finns också åtskilliga exempel på att man försökt gå 
längre med poängmässig värdering av (positiva och negativa) effekter, matriser, dataprogram 
etc (Lapping 1975). Härvid används ofta termen ”Environmental Impact Assessment” 
förkortat EIA. Hur långt man skall gå som forskare eller utredare i dessa sammanhang är en 
avvägningsfråga. Försök att klassificera negativa effekter med avseende på svårighetsgrad 
synes exempelvis angelägna.  

När det gäller arbetssätt bör också påpekas att NEPA inte endast kräver viss slutprodukt i 
form av EIS utan dessutom ställer krav på hur det skall gå till att ta fram beslutsunderlaget. I 
dessa procedurregler ingår bestämmelser om vid vilka tillfällen och på vilket sätt allmänheten 
och olika berörda parter skall kunna påverka utrednings- och beslutsprocessen. bl a använder 
man sig av ett hearing-förfarande. Miljöorganisationer m fl parter kan också vända sig till 
domstol om man upplever brister i utförda miljöeffektbeskrivningar (se Westerlund 1981).  
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Den största praktiska erfarenheten av miljöeffektbeskrivningar torde finnas i USA och 
Kanada. Men även i Europa finns krav på miljöeffektbeskrivningar i vissa länder, t ex 
Holland. Inom EG har intensiva diskussioner förts och ett system med EIS har kommit en god 
bit på väg. När det gäller europeiska aktiviteter kan nämnas att man vid universitetet i 
Aberdeen, Scottland, har tagit initiativ till en rad internationella symposier om 
miljöeffektvärdering (PADC, EIA and planning unit 1982).  

I Sverige har bl a Svenska Naturskyddsföreningen och den statliga naturresurs- och 
miljökommittén (SOU 1983:56 samt bakgrundsrapporter av Westerlund, 1981) pläderat för 
miljöeffektbeskrivningar. Men Sverige deltar inte särskilt aktivt i det internationella 
samarbetet på detta område. bl a står man (till skillnad från Västtyskland, Norge och Finland) 
utanför det samarbete som f n sker inom ramen för United Nations Economic Commission för 
Europe (UNECE) (Brouwer 1984).  

För att underlätta arbetet med miljöeffektbeskrivningar kan givetvis metoder för inventering 
av naturresurser, markkartering (”land suitability analysis”), landskapsvärdering (”landscape 
assessment”) o d vara till stor nytta (se t ex McAllister 1980).  

Vissa intressanta likheter finns mellan å ena sidan EIS, EIA och å andra sidan 
teknikbedömning (”technology assessment”) (se t ex justitiedepartementet 1975:12). Kraven 
på försök att allsidigt och tvärvetenskapligt bedöma olika teknikers för- och nackdelar är 
besläktade med kraven på bättre kunskaper om miljöeffekter.  

Ashfords ”trade-off-analys (specialanpassad för reglering av kemikalier i miljön)  
En annan ansats med anknytning till hälso- och miljöfrågor är Nicholas Ashfords ”trade-off-
analys”. Metoden kan ses som specialanpassad till reglering av kemikalier i miljön men är 
enligt min bedömning av intresse även i ett vidare sammanhang.  

Ashfords trade-offanalys har utvecklats mot bakgrund av ett missnöje med den 
konventionella cost-benefitanalysen. Ashford ifrågasätter meningsfullheten i att använda sig 
av ett endimensionellt effektivitetsbegrepp när det gäller val mellan alternativa åtgärder. Den 
konventionella analysen döljer de huvudsakliga avvägningar (trade-offs) som beslutsfattarna 
borde ställas inför. Inte heller kostnads-effektivitetsanalys, t ex att jämföra åtgärdskostnader 
med förväntad reduktion i antalet cancerfall (alternativt ökning i levnadsår) ger en tillräckligt 
mångsidig bild av valsituationen.  

Enligt Ashford innebär konventionell CBA att vissa nyttoaspekter systematiskt under-
skattas. Metoden är också statisk i den meningen att den ej fångar upp effekter på den 
framtida tekniska utvecklingen och på företags sätt att agera. Inte heller beaktas att enskilda 
fall av ingripanden mot ämnen, produkter eller processer som medför risker, t ex cancerogena 
ämnen, kan påverka förutsättningarna för framtida rättsliga processer genom prejudikat o d.  

Ashfords metod har kanske ännu ej nått sin slutliga form. Redan i dess nuvarande form ger 
den emellertid ett betydligt rikare och allsidigare beslutsunderlag än den konventionella cost-
benefitanalysen. I en situation där åtgärder övervägs för att begränsa människors exposition 
för vissa ämnen är det viktigt att skaffa sig en så grundlig kunskap som möjligt om vilken 
exposition som förekommer och vad olika expositionsnivåer innebär i form av hälsorisker (av 
olika slag) liksom andra biologiska effekter t ex på ekosystem. Det gäller att så tydligt som 
möjligt beskriva det kemiska ämnets vandring längs olika vägar fram till människan och andra 
biologiska organismer. I stället för att enbart studera dödsfall gäller det att ge en mångsidig 
bild av tänkbara skador inom ramen för en ”biological impact pathway” dvs väg för de 
biologiska kedjeeffekterna.  

Det är också viktigt att beakta det totala materialflödet, som kan börja med brytning i gruva 
(t ex kvicksilver) och som sedan fortsätter med olika bearbetningssteg. Även om miljöfaran 
först uppmärksammas i samband med en färdig produkt så bör effekter av olika slag i tidigare 
led också studeras. Ett ingripande mot viss kemikalie leder normalt till att substitut till 
kemikalien och olika slutprodukter får förbättrade säljförutsättningar. Ersättningsprodukternas 
risker och effekter måste också studeras i en total analys.  
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Ashford skiljer på fyra huvudkategorier av effektdimensioner vilka normalt bör 
uppmärksammas nämligen  

- ekonomiska (som med här använd terminologi närmast bör kallas penningmässiga eller 
finansiella)  

- hälsoeffekter, trygghet, säkerhet  
- miljöeffekter  
- legala och politiska effekter (ungefär: effekter på de juridiska och politiska systemen).  

Samtidigt görs en distinktion emellan fyra typer av intressenter (som av Ashford kallas 
”aktörer”) nämligen  

- producenter  
- anställda  
- konsumenter  
- övriga, t ex boende i grannskapet av en fabrik.  

Genom att kombinera effekter och intressenter i en tabell eller matris erhålls en totalbild av 
enskilda alternativs effekter vid jämförelse t ex med ett nollalternativ (att fortsätta som förut i 
åtgärdsavseende). På det här antydda sättet har ett tiotal fall av myndighetsingripanden 
granskats i tillbakablickande (retrospektiva) studier (Ashford m fl 1979, Food and Drug 
Administration 1978, Center för Policy Alternatives, MIT 1980, Ashford 1981). Den metod 
som därvid utvecklats kan nu användas för framåtblickande (prospektiva) studier.  

Ashfords metod syftar till att tydliggöra alla effektskillnader för olika intressenter när man 
skiftar från ett alternativ till ett annat (vidtagande av åtgärder enligt visst program). Man byter 
från en ”effektprofil” (enligt positionsanalysens terminologi se nedan) till en annan och kan 
tydligt se vad som vinns respektive förloras i olika dimensioner genom ”bytet”. Det är denna 
bytes- eller ”trade-off” situation som skall lyftas fram för beslutsfattarna. Ett sätt att uttrycka 
sig är att säga att man tydliggör etiken i valsituationen. Det moraliska val som skall göras blir 
enklare för beslutsfattarna ju klarare moraliska principer som finns formulerade i lagar och på 
annat satt.  

Politikanalys  
Samtliga metoder, som här har tagits upp såsom exempel på långtgående disaggregering 
innebär en positiv inställning till tvärvetenskap, dvs försök att integrera kunskap från f1era 
olika discipliner. Detta gäller inte minst de angreppssätt som utvecklats under senare år under 
rubrikerna ”policy sciences”, ”policy analysis” dvs politikvetenskaper respektive 
politikanalys. Statsvetarna har spelat en viktig roll i denna utveckling men även företrädare 
för andra vetenskaper har bidragit.  

Kännetecknande för dessa angreppssätt synes vara:  
• En inriktning på normativa frågor, dvs identifiering av samhälleliga problem, försök att 

förstå dessa och att ge rekommendationer för hur problemen kan mildras eller lösas.  
• Integrerat studium av å ena sidan institutioner och aktörer (t ex de regler som styr 

beslutsprocesser och olika parters medverkan) å andra sidan problemlösning i form av 
handlingsalternativ, mål, förväntade effekter etc.  

• Prioritering av kvalitativ analys, vilket ej hindrar att kvantitativa, partiella analyser kan 
utnyttjas.  

• Utöver statskunskap, nationalekonomi och företagslednings- och förvaltningsvetenskap s k 
”management sciences” spelar socialpsykologi, organisationsteori, kommunikationsteori, 
cybernetisk teori om återföring av information en roll som inspirationskällor.  

• Betoning av ideologiernas och värderingsfrågornas roll för förståelse av samhälleliga 
utvecklingsprocesser och försök att påverka dem.  

• Betoning av systemtänkande, alternativgenerering och implementering/uppföljning när det 
gäller intervenering i samhälleliga utvecklingsförlopp.  
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Ovanstående försök till karaktärisering är baserat på en bok av Dror (1968) om utformning av 
politik i offentliga sammanhang som är ett förhållandevis tidigt bidrag till litteraturen och en 
senare skrift av Brewer och de Leon som är av relativt sent datum (1983). Inom området finns 
f1era tidskrifter t ex ”Policy Analysis” och ”Policy Sciences”. Viljeriktningen när det gäller 
politikanalys (policy analysis) är så pass tydlig att angreppssättet har här presenterats 
parallellt med mer specifika metoder. Samtidigt förefaller många av dem som hänför sina 
arbeten till policyanalys ha en eklektisk attityd till de metoder som tidigare redovisats. Man 
tenderar att ifrågasätta plädering för en metod och förordar i stället att i varje särskilt fall göra 
en specialblandning av metodelement där bidrag kan hämtas från f1era av de redovisade 
metoderna. Ett exempel på detta är Michael Carleys bok ”Rational Techniques in Policy 
Analysis” (1980).  

En viss övertäckning synes föreligga mellan områdena politikanalys och systemanalys. 
Åtskilligt av det som kallas systemanalys kännetecknas av en extrem kvantitativ orientering, 
simulering, användande av datorer etc men det finns också de som betonar en mer kvalitativ 
infallsvinkel. när det gäller utformning av beslutsunderlag kan två publikationer från 
International Institute för Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg (Schwarz m fl1980 
och Majone och Quade 1980) anföras som exempel på att systemanalytiker stundom tar de 
filosofiska och kvalitativa frågorna på allvar.  

Positionsanalys  
Som tidigare påpekats kommer positionsanalysen att göras till föremål för särskilda kapitel 
varför beskrivningen här kan göras kortfattad. Metoden gör anspråk på generell tillämplighet 
avseende såväl offentligt beslutsfattande som företag och individer men intresset för metoden 
har i första hand gällt offentlig förvaltning. Mer omfattande tillämpningsstudier har 
genomförts främst när det gäller transportplanering, bebyggelseplanering, 
kraftverksutbyggnad och liknande.  

Positionsanalysen presenterades som doktorsavhandling vid en företagsekonomisk 
institution (Söderbaum 1973). Benämningen ”positionsanalys” har att göra med att 
”positionstänkande” spelar en central roll både när det gäller beskrivning av beslutsprocesser 
och effektbeskrivning. ”Position” används som synonym till tillstånd, dvs avser förhållanden 
vid enskild tidpunkt. Inriktningen på beskrivning i positionstermer är bara ett av 
kännetecknen för positionsanalys och utesluter heller ingalunda beskrivning i flödestermer (se 
tabell 8.1).  

I flera avseenden finns likheter med dominerande synsätt inom företags- och 
nationalekonomi (inriktning på problemlösning och val mellan handlingsalternativ, strävan 
efter rationalitet vid beslutsfattande etc). Särskilt i relation till nationalekonomin sker dock ett 
ifrågasättande av vissa traditionella begrepp och synsätt och metoden anknyter mer till 
institutionell ekonomi än till neoklassisk teori (jfr kapitel 12). bl a är ekonomibegreppet 
annorlunda inom ramen för positionsanalys innebärande ett underkännande av benägenheten 
att försöka reducera komplexa skeenden till en monetär dimension, s k monetär reduktionism. 
I stället eftersträvas ett holistiskt synsätt där ett parallellt studium av monetära och icke-
monetära konsekvenser utgör ideal. Endast genom en tvärvetenskaplig inställning kan 
valsituationer belysas på ett fruktbart sätt.  

En annan anknytning till institutionell ekonomi gäller inriktningen på de spelregler som ger 
ramar för olika aktörers beteende i samband med utrednings- och beslutsprocesser. Vilka 
lagar och andra institutionella förhållanden gäller eller bör gälla i sammanhanget? Vad menas 
med ”demokrati” såsom en uppsättning övergripande spelregler och vilka roller för utredare 
respektive beslutsfattare är mest förenliga med bestämda tolkningar av sådana demokratiska 
ideal?  

De här antydda övergripande frågorna skall följas upp i ett senare skede av boken (kapitlen 
12 tom 15). Nedan beskrivs positionsanalysen som en teknik eller metod i mer begränsat 
avseende för att på så sätt underlätta jämförelser med andra metoder.  
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Följande element eller steg i en analyskedja kan urskiljas:  
• Beskrivning av utredningssituationen samt identifiering av relevanta institutioner och 

intressenter.  
• Problemidentifiering. Historisk bakgrund. Återgivande av olika aktörers 

problembilder.  
• Generering av handlingsalternativ.  
• Problemformulering, val av studerade handlingsalternativ samt beskrivning av 

relationer mellan studerad beslutssituation och andra beslutssituationer t ex tidigare 
fattade beslut med därav följande låsningar. Även relationer till andra samtidiga 
beslutssituationer (t ex av övergripande slag) uppmärksammas.  

• Systemstrukturering, dvs identifiering av påverkade system (beroende på valt 
handlingsalternativ).  

• Identifiering av olika typer av effekter (såväl monetära som icke-monetära) samt 
jämförelser mellan alternativen i relation till des så effektdimensioner.  

• Studium av svårvändbara eller irreversibla effekter och andra förhållanden som 
negativt eller positivt påverkar den framtida handlingsfriheten.  

• Intresseanalys. Identifiering av påverkade aktiviteter eller verksamheter (påverkas 
olika beroende på om det ena eller andra handlingsalternativet väljs). Antaganden om 
målriktning för varje aktivitet eller verksamhet. Aktivitet plus målriktning definierar 
ett intresse. Rangordning av olika alternativ ur varje intresses synvinkel.  

• Analys av förekommande osäkerhet och risker, t ex med hjälp av framtidsbilder, 
scenarier. Diskussion av möjligheter att genom fortsatt utredande ytterligare belysa 
eller nedbringa osäkerheten.  

• Sammanfattning av beslutsunderlag på effektnivå (jämförelse mellan alternativen i 
relation till olika typer av effekter) och intressenivå (jämförelse mellan alternativen i 
relation till intressen).  

• Villkorliga slutsatser i relation till alternativa framtidsbilder och möjliga 
värderingsmässiga utgångspunkter.  

Kontakter med dem som berörs kan tas i alla skeden av beslutsprocessen. I praktiken sker 
detta främst i problemformuleringsskedet för att belysa den historiska bakgrunden. 
Identifieringen av påverkade intressen kan ge anledning till sammankomster av ”hearing”-
karaktär eller till enkäter om hur speciella grupper ställer sig till de övervägda 
handlingsalternativen. Olika intressenters uppfattningar förväntas i övrigt framkomma genom 
för svensk förvaltning sedvanligt remissförfarande.  
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KAPITEL 6 
 

SYFTE OCH PROBLEMIDENTIFIERING 
VID POSITIONSANALYS 

 
 
Några av de metoder som behandlades i kapitel 2-5 skall i det följande bli föremål för 
fördjupad diskussion. Detta gäller i första hand positionsanalysen, men även konventionell 
cost-benefitanalys (CBA). Den senare kan ses som en intressant motpol till positionsanalys. 

I kapitel 6 t o m 11 behandlas positionsanalys såväl med avseende på principer som 
tillämpning. Vilka begrepp och teoretiska föreställningar är viktiga? Vilka rekommendationer  
ges vid genomförande av utredningar? 

Avsikten är att systematiskt visa vad principer och handlingsregler innebär i en konkret 
utredningssituation. Det fall som väljs är ”Arnö färja”. Varje delmoment i positionsanalysen 
illustreras med Arnöfallet (jfr kapitlen 6 t o m 11). Det handlar dock inte om någon 
heltäckande utredning av Arnöfallet (jfr Söderbaum och Zerihun 1981) utan endast 
exemplifiering  av hur respektive princip tillämpas. 

Kapitel 11 avslutas med en kortfattad  beskrivning av andra tillämpningsstudier som utförts 
med positionsanalys. Avsikten är att ge en mer allsidig bild av metodens möjligheter. 

Arnö i Mälaren – en orientering 
Som framgår av kartbild är Arnö en ö i Mälaren (figur 6.1). Ön kallades förr ibland Bond-
Arnö att skilja från Biskops-Arnö, en annan ö i Mälaren. 

Öns totala areal är ca 925 ha varav ca 200 ha åker och 700 ha skog. Administrativt hör ön 
till Enköpings kommun. Gränsen mellan Enköpings och Strängnäs kommun går väster om 
Arnö. Kommungränsen utgör samtidigt gräns mellan Uppsala län samt ärkestiftet och 
Strängnäs stift. 

Sedan 1930-talet har Arnö haft färjeförbindelse med fastlandet (se karta ”Alternativ 0”). 
Antalet boende på ön var ca 120 när färjeförbindelsen kom tillkom men reducerades senare 
till en lägsta siffra av 4 åretruntboende år 1978. I gengäld ökade antalet sommarboende på ön 
till ca 200. Sedan 1978 har antalet åretruntboende ökat något och var 1981, när vår studie 
genomfördes, ca 25 personer. 

Transportbehovet gäller dels människor som arbetspendlar eller har andra ärenden, dels 
varor i samband med jord- och skogsbruk. 

I utredningen som statens vägverk, vägförvaltningen i Uppsala län, genomförde 1979 
(reviderad 1981) studerades tre handlingsalternativ 

A0 den då befintliga frigående färjan (jfr figur 6.1) 
A1 lindragen färja mellan Grönsöö och Arnö 
A2 lindragen färja mellan Arnö och Oknön. 
 

Utredningen utpekade A2 som det bästa handlingsalternativet, främst med hänsyn till att det 
alternativet bedömdes ge lägst monetära kostnader för vägverket. Vägförvaltningens 
handlande under de aktuella åren präglades av en strävan att reducera årskostnaderna för 
färjeförbindelsen och den analys man utförde kan till stor del beskrivas som en 
företagsekonomisk kalkyl av vägverkets kostnader vid val av olika alternativ. Den 1 oktober 
1979 ändrades turlistan från 12 till 10 turer om dagen (vardagar) vilket bl a innebar 
försämring genom ett långt uppehåll i trafiken mitt på dagen kl 10 till kl 15 och att sista 
kvällsfärjan gick 20.05 från fastlandet jämfört med tidigare 22.05. Årskostnaden för 
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färjetrafiken reducerades på detta sätt från 1,5 Mkr till 1,2 Mkr enligt vägförvaltningens 
beräkningar. 

Övergång från frigående färja (jfr A0) till lindragen färja (A1 eller A2) bedömdes ge 
ytterligare kostnadsminskning till ca 0,8 Mkr per år främst genom att lindragen färja kan 
klaras av en man ombord medan frigående färja kräver två man. 

Alt 0 

 Alt 2 

Alt 1

Alt 3 

Figur 6.1. Beslutssituationen avseende fastlandsförbindelse för Arnö. Vägverket studerade 
tre handlingsalternativ, den ”gamla”frigående färjan (Alternativ 0) samt lindragen färja i 
två lägen, dels mellan Grönsöö och Arnö (Alt 1), dels mellan Arnö och Oknö (Alt 2). I vår 
studie granskades dessutom ett fjärde alternativ, bro mellan Gränsöö och Arnö (Alt 3). 

Kostnaderna i kronor för lindragen färja, inklusive tillfartsvägar bedömdes likvärdiga för A1 
och A2. Det som komplicerar bilden är emellertid att lindragen färja enligt sjöfartsverkets 
bestämmelser ej får korsa huvudfarled. Ett val av A1 skulle samtidigt innebära att huvudleden 
måste flyttas till andra sidan om Arnö, nämligen mellan Arnö och Oknön. Från sjöfartsverkets 
sida sades detta vara fullt möjligt förutsatt att vägverket var berett att genomföra en muddring 
à 4,5 Mkr vid det s k Hovmangrundet för att den nya leden skulle få önskad standard. 

A2 dvs lindragen färja mot Oknön framstod på detta sätt som det bästa alternativet. Huvud-
farleden kunde då ligga kvar på Grönsöösidan om Arnö. 

Syfte med positionsanalysen 
Framställningen i kapitlen 2-5 gick ut på att identifiera likheter och skillnader mellan ett antal 
metoder för utformning av beslutsunderlag. Att det i en del avseenden finns tydliga skillnader 
mellan metoderna kan hänga ihop med att metoderna utvecklats med tanke på olika 
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utredningssituationer. Det kan t ex vara så att metod å är rimlig vid en utredningssituation av 
typ Y medan metod B är utformad främst med tanke på utredningssituationer av typ Z. 

Vad är det då som kan karaktärisera en ”utredningssituation”? Kort uttryckt kan dels pekas 
på det institutionella sammanhang där utredningen genomförs, dels på de aktörer som 
uppträder i olika roller. 

Varje utredning genomförs sålunda i ett institutionellt och socialt sammanhang. Det 
institutionella sammanhanget anger på ett mer eller mindre tydligt sätt ”spelreglerna” för olika 
aktörer. Spelreglerna kan vara formella eller informella. De förra kan utgöras av lagar, vilka 
utsäger något om vilka intressen som skall beaktas eller intressenter som skall höras. De kan 
också utgöras av procedurregler vilka anger ärendegång under normala förhållanden, vid 
besvär osv. Därutöver finns mer informella spelregler, som utvecklats i speciella sociala 
sammanhang, t ex vid en statlig myndighet. Aktörerna tolkar spelreglerna och har en 
föreställning om vad som är övertramp och ”misconduct” när det gäller eget och andras 
uppträdande. 

Den som engagerats som utredare kan ha mer eller mindre artikulerade idéer om en rimlig 
utredarroll i det aktuella sammanhanget. Hon eller han kan vidare ha en uppfattning om hur 
beslutsfattarna/politikerna bör förhålla sig till utredandet (beslutsfattar- eller politikerroll) och 
om andra aktörers roller t ex sådana som representerar intressenter (byggföretag, 
livsmedelshandel, jordbruksföretag). Utredaren kan vidare ha sin uppfattning om en önskvärd 
roll för samhällsmedborgare dvs medborgarroll. Enskilda beslutsfattare t ex politiker kan å sin 
sida ha uppfattningar om acceptabel respektive önskvärd politikerroll, utredarroll, 
medborgarroll osv. Självfallet har också representanter för byggföretag eller enskilda 
samhällsmedborgare uppfattningar om vad som är mer eller mindre önskvärda roller för olika 
aktörer. 

Utöver sina uppfattningar om spelregler och roller kan aktörerna studeras med avseende på 
makt och inflytande över utredningsprocessen. Vissa grupper är välorganiserade och har 
förhållandevis stora möjligheter att påverka vad som sker och inte sker. I vissa fall betraktas 
makten som legitim enligt speciella aktörers uppfattningar om spelregler. Att politiker som 
företräder en politisk majoritet har stor makt i vissa lägen stämmer med dominerande idéer 
om politiska spelregler. Samtidigt finns föreställningar om gränser för vad en majoritet kan 
påtvinga olika minoriteter. 

En särskild metod kan passa bra i vissa utredningssituationer och sämre i andra. Positions-
analysen t ex syftar till att belysa en valsituations karaktär på ett allsidigt sätt. Denna strävan 
mot allsidighet gäller bl a 

• problemdiskussionen så att skillnader mellan olika aktörers problembilder studeras 
• val av de handlingsalternativ som skall göras till föremål för utredning 
• de typer av effekter som studeras 
• de intressen som bedöms bli påverkade 
• möjliga värderingsmässiga utgångspunkter ur beslutsfattarnas/politikernas 

synvinkel. 
Mot bakgrund härav torde positionsanalys som metod vara mer intressant för utrednings- eller 
valsituationer som kännetecknas av konflikter mellan olika mål för enskilda intressenter, 
konflikter mellan olika intressenter osv. Om tvärtom valsituationerna upplevs som 
okontroversiella och konfliktfria av samtliga berörda kanske andra metoder, t ex sådana som 
bygger på antagande om gemensamma mål för alla parter, passar bäst 

För att genomföra en utredning enligt positionsanalys, dvs med allsidighet som ambition, 
krävs viss integritet för utredaren. Ibland underlättas en sådan relativt självständig roll för 
utredaren av den speciella institutionella situationen och aktörernas attityder och 
rolluppfattningar. I sådana utredningssituationer kan positionsanalysen vara en rimlig metod. 
Om positionsanalys accepteras så ger själva metoden med dess handlingsregler ett ytterligare 
stöd för en hög grad av integritet hos utredaren. 
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Men det finns också situationer där intresset för en allsidig belysning av valsituationens 
karaktär är måttligt eller obefintligt. Det finns t ex aktörer som enbart är intresserade av parts- 
utredningar (jfr kapitel 1) dvs att ensidigt främja en viss grupperings intressen. I själva verket 
kan ensidighet och manipulation ses som en motpol till allsidighet. En viss aktör eller 
gruppering av aktörer kan önska att utredningen manipuleras i samma avseenden som vi 
tidigare talat om allsidighet. Man kan manipulera problemdiskussionen så att den ensidigt 
framhäver vissa förhållanden. Man kan manipulera valet av handlingsalternativ för att på så 
sätt ”bädda” för vissa resultat. Man kan manipulera när det gäller beaktade effekter och 
intressen eller när det gäller värderingsmässiga utgångspunkter. Att enbart beakta en värde-
ringsmässig utgångspunkt kan i många sammanhang ses som ett sätt att styra en utredning 
mot resultat som önskas av en viss maktgruppering. Ibland är manipulationerna grova och 
lätta att genomskåda. I andra fall krävs viss träning i att granska utredningar för att upptäcka 
systematisk ”snedvridning” i förhållande till den allsidighetsambition som här har angivits 
som ideal. 

Strävan att belysa en valsituations karaktär på ett allsidigt sätt är nära relaterad till den 
övergripande ambitionen att utredningsprocessen skall ske på ett sätt som i hög grad är 
förenligt med demokratiska ideal. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt för utredaren att 
tänka på att han eller hon, särskilt om vederbörande finansieras av skattepengar, betjänar 
samtliga berörda individer och organisationer. Varje samhällsmedborgare eller intressent bör i 
princip känna igen sig och de effekter som vederbörande utsätts för. Vad som avses är dels en 
kunskapsmässig relevans, dels en värderingsmässig relevans. 

Den kunskapsmässiga relevansen handlar om att det av beslutsunderlaget framgår att man 
verkligen ansträngt sig att ”tänka efter före” och att kunskapen är allsidig. För egen del tror 
jag att den som företräder visst yrke eller viss vetenskap lyckas bättre om han eller hon visar 
öppenhet och lärvillighet inför andra yrken och vetenskaper. Den kunskap som tas fram för en 
viss beslutssituation kan vidare i många fall komma till användning vid framtida 
beslutssituationer. I så fall rör det sig om en långsiktig kunskapsackumulering hos olika 
aktörer snarare än information för engångsbruk. En metod å kan uppenbart vara bättre än en 
alternativ metod B just ur denna kunskapsuppbyggnadssynpunkt. 

Med värderingsmässig relevans menas att ansträngningar har gjorts att belysa frågan ur 
olika värderingsmässiga synvinklar. Det gäller för utredaren att visa att hon eller han förstår 
hur olika intressenter såsom boende i ett visst område, natur- och kulturvårdare, skattebetalare 
m fl kan tänkas se på en viss valsituation. Ett ensidigt framhävdande av vissa intressen t ex 
skattebetalarnas intresse av låg monetär kostnad för viss typ av samhällelig service innebär att 
kravet på allsidighet med avseende på värderingsmässiga utgångspunkter ej uppfylls. 

Förhållandet att alla intressenter i viss grad kan känna igen sig i ett beslutsunderlag innebär 
ej att man kan göra alla till lags. Politiskt beslutsfattande innebär ibland ytterlighetslösningar, 
ibland kompromisser. I båda fallen gäller att vissa intressen tillmötesgås och andra tillbaka-
visas. I en levande demokrati bör det framgå vem som vinner och vem som förlorar i det 
beslutsunderlag som tas fram. Endast på så sätt kan man skapa förtroende för den politiska 
beslutsprocessen. Om man tvärtom kör över vissa intressenter och inte nämner en rad om 
detta i genomförda utredningar torde demokratin i det långa loppet urholkas. 

Utredningssituationen i fallet Arnö 
Som redan framgått hade vägverket redan genomfört en utredning om Arnö (se bilaga i 
Söderbaum och Zerihun 1981) när vi började intressera oss för fallet. Vår praktikstudie 
genomfördes inom ramen för ett projekt som finansierades av den dåvarande 
Transportforskningsdelegationen (TFD). Projektets syfte var att utveckla positionsanalysen 
som metod genom ett antal tillämpningsstudier. 

Valet av Arnö gick till så att jag besökte vägförvaltningen i Uppsala län för att få tips om en 
lämplig vägplaneringsfråga i glesbygd. En sådan glesbygdsfråga skulle utgöra ett lämpligt 
komplement till tidigare studier av E4 i Västernorrlands län (Kumm och Söderbaum 1979) 
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och E6 i Halland (Kumm 1983b). 1:e vägingenjör Tore Bengtsson föreslog då ”Arnö färja” 
som en intressant valsituation där visst faktaunderlag redan framtagits. 

Vår Arnöutredning kan ses som ett slags alternativutredning (jfr SOU 1972:59) i relation till 
vägförvaltningens egen utredning. Redan i projektansökan uttalades att positionsanalys skulle 
användas. Utredningen genomfördes alltså i detta fallet inom ramen för de spelregler som 
gäller för universitet och grundforskning. 

Några speciella påtryckningar att manipulera utredningen åt bestämda håll utsattes vi 
knappast för. Samtidigt upplevde vi starkt vad olika intressenter önskade. Inom vägverket 
ansåg man saken klar medan öborna, länsstyrelsen i Uppsala län och Enköpings kommun ville 
något annat. 

I detta läge var vi i hög grad hjälpta av att den använda metoden ställer vissa krav på 
allsidighet med avseende på beaktade alternativ m m och även i andra avseenden ger tydliga 
anvisningar hur analysen skall genomföras. I den mån innebörden av en metod är klar kan 
detta som nämnts bidra till att öka utredarens integritet. Man ”lyder” de uppmaningar som 
finns i ett analysschema. På så sätt ökar möjligheterna att motstå påtryckningar från parter 
som kanske föredrar en åt ett visst håll manipulerad utredning. 

Samtidigt bör man naturligtvis se upp med illusioner om att utredaren är objektiv, 
värdeneutral, e d i någon slutlig mening. Forskare och utredare är människor och ”lider” av 
alla perceptiva, kognitiva emotionella m fl begränsningar som gäller för människor. En 
utrednings värde ur demokratisk synvinkel torde till stor del ligga i den allsidighet man 
uppnår när det gäller beaktade alternativ, effekter m m, respekterande av normala 
objektivitetsideal vid kvalitativa och kvantitativa beskrivningar och allmänt hederlighet i 
datahanteringen. 

Att positionsanalysen i detta fall utnyttjades för något som närmast bör betecknas som en 
alternativutredning innebär ej att jag ser metoden som begränsad till sådana kompletterande 
utredningar. Jag har förhoppningar att metoden skall passa in i ett ganska brett spektrum av 
utredningssituationer, kanske främst på kommunal och statlig nivå men också i privata 
företag. En ambition i vårt forskningsprojekt var att diskutera om inte vägverket skulle kunna 
använda positionsanalys istället för den konventionella cost-benefitanalysen som nu utgör 
ideal. (I praktiken, använder man, som redan antytts, en form av reviderad CBA, nämligen 
CBA med standardiserade priser.) 

Samtidigt som jag i vissa avseenden kritiserar vägverkets metodval och agerande i enskilda 
ärenden bör emellertid framhållas att det sedan länge finns en hög grad av medvetenhet om 
metodfrågornas betydelse inom vägverket. Det finns också en positiv tradition så att man 
tämligen ofta ställer olika handlingsalternativ mot varandra och genomför systematiska 
jämförelser. 

Den Arnöutredning som vägförvaltningen i Uppsala län genomfört uppfyller vissa 
kvalitativa krav och kännetecknas också av en viss bredd när det gäller beaktade effekter och 
intressen. Men vår Arnö-studie var uppenbart mer allsidig och kom därför att betraktas som 
värdefull t ex av berörda öbor och politiker i Enköpings kommun och länsstyrelsens i Uppsala 
läns lekmannastyrelse. Trots att vi stod utanför den institutionaliserade utrednings- och 
beslutsprocessen för aktuell typ av ärende efterfrågades vår kunskap och det 
utredningsdokument som vi tog fram. Detta innebar av vi som utredare ingalunda kunde hålla 
oss utanför de sociala kraftfält som finns kring varje besluts- och utredningsprocess. För egen 
del blev jag en av flera aktörer och det var i det läget viktigt att kunna haka upp analys och 
beteende på en speciell metod med tillhörande utredarroll. 

Problemidentifiering och problemformulering 
Positionsanalysen kan ses som ett speciellt sätt att se på problemidentifiering, 
problemformulering och problemhantering. Ibland kan man tala om problemlösning men den 
terminologin är knappast relevant i alla lägen. Ofta handlar det om att hantera eller mildra 
problem som ingalunda upplöses eller försvinner på något slutligt sätt. 

 37



 

I en inledande fas av ett utredningsarbete är det naturligt att på olika sätt få en bild av 
problemets karaktär. Till en del handlar problemidentifiering om intuitiva processer eller 
processer som kräver fantasi och skapande. Intuitionen och skapandet kan dock stödjas av 
viss systematik i arbetet. Följande element i problemidentifiering och problemformulering 
skall här betonas: 

• Identifiering av relevanta institutioner (spelregler). 
• Identifiering av relevanta intressenter och aktörer. 
• Beskrivning av olika intressenters/aktörers problembilder. 
• Beskrivning av historisk bakgrund (”Varje problem har en historia”). 
• Generering av möjliga handlingsalternativ. 
• Problemformulering, dvs val av handlingsalternativ för systematisk utredning och 

jämförelse 

Problemidentifiering och problemformulering i fallet Arnö 
Som ett led i försöken att successivt få fram en klarare bild av Arnö-problematiken beskrevs 
olika aspekter av den institutionella situationen. Vilka lagar är tillämpliga och vilken 
ärendegång gäller vid hanteringen av vägar av aktuellt slag? 

Vi fann att väglagen hade relevans i sammanhanget. Arnövägen, inklusive färja, har status 
som allmän väg och en sådan väg kan endast dras in om olägenheten för bygden bedöms som 
ringa. En indragning utgör utan tvekan det mest radikala sättet att spara pengar för vägverket 
och skattebetalarna. Eftersom emellertid sådana alternativ ej bedömdes förenliga med 
väglagen uteslöts de både ur vägverkets utredning och vår ”alternativutredning”. 

När det gäller beredning och fattande av beslut behandlas glesbygdsvägar på annat sätt än 
riks- och europavägar. Som regel avgörs ärendena på regional nivå. Endast om regional 
vägförvaltning och länsstyrelsens lekmannastyrelse har skiljaktig mening går ärendet vidare 
till regeringen. 

Redogörelsen för relevanta institutioner begränsades ingalunda till ”väginstitutioner”. Vid 
all samhällsplanering berörs ett antal sektorer med tillhörande lagar. Exempelvis 
riksantikvarien och länsantikvarien i Sörmlands län yttrade sig mot bakgrund av lagar m fl 
institutioner som reglerar dessa tjänster. 

Lika viktigt är att identifiera de individer och organisationer som på något sätt berörs av den 
aktuella frågan, dvs intressenterna. Några av dem som berörs är dessutom aktörer, dvs aktiva i 
försök att påverka händelseförlopp och beslut. Ofta finns också ett antal aktörer som inte är 
direkt berörda, dvs inte är intressenter. (För definition av aktör respektive intressent se kap 1.) 

I fallet Arnö tog vi tidigt kontakt med olika intressenter t ex markägare på ön och i angräns-
ande områden, arrendatorer, åretruntboende och sommarboende på ön. Genom personliga 
samtal fick vi en uppfattning om hur de kontaktade intressenterna upplevde problemet med 
fastlandsförbindelse, relationer till myndigheter m m. En annan linje i detta tidiga arbete 
bestod i att kartlägga den tidningsdebatt som i olika tidsskeden förts i frågan. Lokalpressen 
(Enköpingsposten och Uppsala Nya Tidning) studerades systematiskt medan rikspressen 
endast studerades i de fall där vi av en händelse stötte på relevanta dokument. 

Genom samtal med dem som berördes, genom studium av tidningsdebatt och tidigare 
dokument i ärendet hos vägverket (inklusive äldre utredningar) erhölls en bild av hur olika 
intressenter eller aktörer då såg på problemet med fastlandsförbindelse. Dessa problembilder 
redovisades under rubriker av typen ”vägförvaltningens problembild”, ”problembild ur 
Enköpings kommuns och länsstyrelsens synvinkel”, ”problembild ur sjöfartsverkets 
synvinkel”, ”problembild ur enskilda Arnöbors synvinkel” osv. En viss mångsidighet 
uppnåddes sålunda och problembilder beskrevs där det var möjligt med citat ur skriftliga 
dokument. Användandet av citat innebär att utredarens manipulationsmöjlighet begränsas. 

Utöver vägverkets problembild som dominerades av en ambition att reducera de 
penningmässiga kostnaderna för fastlansförbindelsen gällde t ex att länsstyrelsen tenderade att 
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peka på ansvaret för länets invånare, glesbygdsservice, naturvård m m. Öborna ville ha en god 
servicenivå när det gällde fastlandsförbindelsen medan problembilden för ICA-butiken i 
Kungs-Husby (på Enköpingssidan) dominerades av ambitioner att behålla nuvarande kunder, 
främst de sommarboende på ön. 

I detta liksom i andra fall kan planeringen eller skeendet ses som en konkurrens mellan 
problembilder. Vägverkets företrädare ”körde hårt” med sin problembild och ”körde över” 
samtliga konkurrerande sätt att se på ”problemet”, som vi senare skall finna. Makten att 
formulera problem avgör utgången av många kraftmätningar. 

Det torde finnas en tendens hos många ekonomer att begränsa uppmärksamheten till nuläget 
och olika bedömningar om framtiden. Som redan framgått är jag kritisk mot en sådan 
inställning. Ett studium av historiska skeenden är mer eller mindre nödvändigt för att förstå 
dagens situation och för att finna möjliga utvecklingsvägar inför framtiden. Utöver att studera 
tidigare statliga utredningar om fastlandsförbindelse försökte vi få fram litteratur och 
uppgifter t ex om Arnö ur kulturhistorisk synvinkel (Arnö 1970), om befolkningsutveckling 
på ön sedan färjans tillkomst och om förändringar i fastighetsstrukturen. bl a framkom att 
HSB köpte upp tre gårdar i norra delen av ön under 1960-talet, ca 400 ha, med sikte på att 
bygga 1000 fritidsstugor. 

Planerna bantades successivt under förhandlingarna med Enköpings kommun och mot 
bakgrund av att naturvårdsintressen gjorde sig allt starkare gällande. Idag har HSB avvecklat 
det mesta av sitt engagemang på ön men inhoppet har utan tvekan lämnat spår efter sig 
avseende under-håll av byggnader, dränering av åkrar samt ägandestruktur med avseende på 
fastigheter. 

När det gäller generering av handlingsalternativ utnyttjades som utgångspunkt vägverkets 
utredning med dess tre alternativ. Dessutom studerades vilka alternativ som behandlats i 
tidigare utredningar, i nämnda dagstidningar samt de förslag som framkom vid diskussioner 
med intressenter och aktörer. 

Därutöver utnyttjades enkla kombinatoriska ansatser. Vi gjorde sålunda bedömningen att 
endast tre olika lägen för en fastlandsförbindelse var aktuella, att fastlandsförbindelsen kunde 
anordnas antingen som bro eller färja och att två olika typer av färja (frigående och lindragen) 
kunde ifrågakomma. 

Ur denna alternativmängd valdes sedan 4 alternativ för fortsatt studium. Det var samma 
alternativ som vägverket studerat men dessutom bro i ett läge mellan Grönsöö och Arnö. 
”Problemet” formulerades sålunda i dessa termer. Det gällde att systematiskt studera just 
dessa fyra alternativ med hjälp av positionsanalys. 

Det bör observeras att problemformuleringsskedet är ett stadium då viss manipulation sker. 
Manipulation är inte något som kan undvikas men den kan begränsas genom att man ökar 
antalet studerade alternativ som skiljer sig åt på ett icke obetydligt sätt, t ex genom att jämföra 
färja med bro eller laborera med helt olika geografiska lägen. Omvänt gäller att allsidigheten 
skulle bli lidande om man endast studerade ett alternativ och även om man begränsade sig till 
tre mycket närliggande alternativ (tre sätt att mer i detalj utforma en lindragen förbindelse 
mellan samma geografiska punkter). 

Utöver tumregeln att eftersträva viss allsidighet i uppsättningen av studerade alternativ är 
det viktigt att öppet redovisa vilka handlingsalternativ som beaktas och motiven till att en del 
av dem sorteras bort såsom varande mindre konkurrenskraftiga eller relevanta. Den 
”manipulation” av alternativmängden som sker bör ske öppet så att man underlättar och ej 
försvårar för eventuell framtida kritik. 

 

 39



 

KAPITEL 7 
 

EKONOMIBEGREPP OCH 
SYSTEMTÄNKANDE VID 

POSITIONSANALYS  
 
 

I kapitel 5 nämndes att positionsanalysen bygger på öppenhet inför andra vetenskaper i 
motsats till den självtillräcklighet man stundom kan finna hos ekonomer. Denna 
tvärvetenskapliga inställning återspeglas i sättet att se på problemidentifiering och 
problemformulering, sättet att se på ekonomibegrepp och sättet att se på konsekvens-
beskrivning. I stället för att vrida problemet till en fråga om endimensionell monetär 
samhällsekonomisk resursallokering enligt den konventionella cost-benefitanalysens principer 
öppnas vägen för ett flerdimensionellt och mer holistiskt dvs helhetsinriktat perspektiv.  

Två grundelement i positionsanalysen, nämligen sättet att se på ekonomi och 
systemtänkande, behandlas i föreliggande kapitel. Liksom förut diskuteras den praktiska 
innebörden i anslutning tillfället Arnö.  

Ekonomibegreppet - flerdimensionellt resurstänkande  
Ekonomi har att göra med ”hushållning”. Ibland görs förtydliganden av typ ”hushållning med 
resurser” eller ”hushållning med knappa resurser”.  

En definition av typen ”hushållning med resurser” kan troligtvis godtas av många. Det jag 
vänder mig mot i konventionell nationalekonomi är den ytterligare precisering av ekonomi 
som där ofta sker till ett ”monetärt resursallokeringstänkande”. Den praktiska innebörden av 
ekonomi i samband med konventionell cost-benefitanalys är ju att man lyfter fram den 
monetära dimensionen som central. Alla slags resursförändringar och skeenden fångas upp 
via priser inom ramen för en strävan att få fram en endimensionell bild av effekter och 
valsituation.  

För att undvika en sådan monetär fälla vill jag föreslå följande alternativa definition:  
Hushållning med resurser i ett holistiskt perspektiv där icke-monetära 
(substantiella) och monetära skeenden hålls isär.  

En sådan definition uppmanar till ett parallellt studium av substantiella (icke-monetära) och 
monetära skeenden. Båda typerna av skeenden måste beaktas och beskrivas. Penningmässiga 
effekter som gynnar eller drabbar olika parter utgör som regel en viktig del av ett 
beslutsunderlag. Men detta innebar inte att den totala ”ekonomiska” analysen skall centreras 
kring en monetär  dimension.  

Den här föreslagna ”holistiska” ambitionen till parallell belysning innebar ett ifrågasättande 
av traditionella reduktionistiska tendenser i national- och företagsekonomi (konventionell 
CBA, respektive monetär kostnads-intäktsanalys på företagsnivå). Sådana tendenser att halka 
in på ett ”krontänkande” och därvid tappa bort nästan allt annat kallas här ”monetär 
reduktionism”.  

Positionsanalysen bygger alltså på föreställningar om att substantiella skeenden ej är 
reducerbara till monetära skeenden. I många situationer kan förekommande benägenhet att 
”monetarisera” skapa förvirring i stället för att bidra till klarhet.  

Ambitioner att förvalta eller hushålla med människors energi, hälsa, sociala relationer eller 
med ekosystem och biosfär underlättas inte alltid av att någon sätter priser på energi, hälsa, 
ekosystem, biosfär osv. Om man sätter pris på saker och ting kanske den substantiella 
innebörden av det som sker tappas bort i kalkylerna. Det som händer med människor, socio-
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kulturella system, ekosystem osv får en undanskymd roll i beslutsunderlaget jämfört med de 
krontal som tas fram i en förment ”totalkalkyl”.  

Enligt den av mig föreslagna definitionen blir förändringar t ex i människors hälsa, i 
ekosystems struktur och funktion inte mer ”ekonomiska” av att någon sätter ett pris i kronor 
på sådana förändringar. Barry Commoner har t ex pekat på förvaltningen av biosfären, dvs 
den hinna av liv och omgivning för liv som omsluter jordklotet, som människornas viktigaste 
förvaltningsuppgift (Commoner 1971). Miljöns levbarhet för människor måste säkras. Försök 
att lösa sådana förvaltningsproblem via priser och monetär kalkyl har små eller inga utsikter 
att lyckas. Hur mycket hjälpta blir vi av att fråga ut människor om deras betalningsvilja för att 
biosfären eller enskilda ekosystem skall förvaltas på visst sätt?  

Benägenheten att associera enbart i monetär riktning gäller en rad andra ord än ”ekonomi”   
t ex ”resurs”, ”kapital”, ”kostnad”, ”välfärd”, ”rikedom”, ”fattigdom”, ”arv”, ”skuld”, 
”sparande”, ”värde” m fl. Självklart är sådana penningmässiga associationer rimliga i många 
sammanhang. Att den penningmässiga hushållningen är viktig för enskilda människor, 
företag, myndigheter, kan ingen förneka. Men lika säkert är att samma ord eller termer kan 
ges en icke-monetär innebörd och mitt förslag är att sådana tendenser uppmuntras.  

När Barry Commoner talar om biosfären som ett ”biologiskt kapital” så tänker han knappast 
på något kapital i penningmässig mening. De biologiska förhållandena är viktiga i sig. Vi kan 
värdera dessa förhållanden i andra termer än priser och vi kan ställa olika handlingsvägar mot 
varandra utan att sträva mot en endimensionell monetär kalkyl.  

”Resurser” utgör medel för människor när de önskar uppnå vissa mål och kan vara såväl 
monetära som icke-monetära. Utöver pengar kan det handla om psykiska resurser (t ex 
psykisk energi), sociala resurser (andra människor som underlättar eller ”ställer upp”), 
kulturresurser, naturresurser. Som jag ser det kan man med fördel tala om ekonomi och 
hushållning även i de fall där penningmässiga aspekter ej aktualiseras.  

Termerna ”kostnad” (respektive ”intäkt”) kan användas såväl om monetära som icke-
monetära nackdelar (fördelar). ”Välfärd” kan sammankopplas med monetära förhållanden t ex 
bruttonationalproduktens utveckling totalt i ett land eller per capita men också med icke-
monetära indikatorer för människors miljö, hälsa eller sociala situation.  

Fattigdom, rikedom, arv etc behöver ej uttryckas enbart i penningmässiga enheter utan kan 
ses som flerdimensionella begrepp. Vi kan tala om ett socialt eller kulturellt arv.  

Sådana försök att uppmuntra tendenser att vidga innebörden för bestämda ord är naturligtvis 
ej ideologiskt neutrala. Tvärtom handlar det om föreställningar om hur en klokare 
resursförvaltning kan uppnås t ex genom en mer allsidig bild av olika åtgärders effekter.  

Det här framförda förslaget till ett flerdimensionellt och mer holistiskt ekonomibegrepp blir 
kanske mer förståeligt i ett vidare perspektiv där olika skolbildningar inom nationalekonomin 
ställs emot varandra (jfr kapitel 12). Nära kopplat till ekonomibegreppet är det 
effektivitetsbegrepp man arbetar med och den syn på ”utveckling” t ex ”ekonomisk 
utveckling” man utgår ifrån. Är ”ekonomisk utveckling” något som uttrycks som ökning eller 
minskning i bruttonationalprodukten (BNP), i antalet sysselsatta, utrikeshandelns 
förändringar? Idag finns alternativa utvecklingsbegrepp som har en annorlunda ideologisk 
innebörd t ex självtillit, innefattande hög grad av självförsörjning inom strategiska 
varuområden (t ex livsmedel) dvs krav på viss självständighet och visst oberoende för den 
egna regionen, nationen eller ”eco-development”, dvs krav på en samhällsutveckling som är 
förenlig med en ekologisk grundsyn. Skall man betrakta dessa utvecklingsidéer som 
systematiskt beaktar makt och beroendeförhållanden eller ekologiska realiteter såsom ”icke-
ekonomiska”? Mitt svar är givetvis nej. I stället bör konventionella uppfattningar om ekonomi 
omprövas. ”Ekonomisk utveckling” bör ej reduceras till utveckling för BNP eller något annat 
endimensionellt tal. I stället bör ett mer holistiskt och komplext utvecklingsbegrepp betonas 
där beroendeförhållanden liksom socio-kulturella och ekologiska sammanhang spelar en 
grundläggande roll och där marknadsrelaterade fenomen utgör en del. BNP kan ses som en 
indikator på utveckling och välfärd men vad som händer med BNP bör ses i ett större 
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sammanhang där socio-kulturella, institutionella och ekologiska skeenden också 
uppmärksammas. En hög tillväxttakt i BNP kan t ex vara förenad med degradering 
(utarmning) av såväl sociala som ekologiska system. Om industriproduktion och 
jordbruksproduktion sker på ett sådant sätt att mark och vatten förorenas eller på annat sätt 
försämras kan man fråga sig om tillväxt i BNP utgör tecken på positiv utveckling.  

Tendensen att använda positivt laddade uttryck som ”ekonomisk tillväxt” när man enbart 
avser förändringar i BNP bör därför ifrågasattas. Samtidigt som BNP växer kanske en rad 
biologiska, sociala och andra resurser kontraherar eller degraderas.  

Uttrycket ”ekonomiska problem” bör på motsvarande sätt ges en vidare innebörd än 
marknadsrelaterade problem. Självklart kan man i visst sammanhang enbart vara intresserad 
av monetära transaktioner och marknadsrelaterade fenomen men i så fall kan vi knappast göra 
anspråk på att ägna oss åt ekonomisk analys i den holistiska mening som här har förordats.  

Ekonomisk analys i fallet Arnö  
Enligt en mycket snäv uppfattning handlar ”ekonomi” i fallet Arnö enbart om vägverkets 
penningmässiga utlägg för att på ett eller annat sätt vidmakthålla fastlandsförbindelsen. 
Faktum är att man i vägförvaltningens egen utredning i stort sett nöjde sig med ett sådant 
betraktelsesatt.  

Ingen förnekar att årskostnaderna för vägverket och därmed för oss skattebetalare utgör en 
viktig post. Men även inom ett monetärt perspektiv finns anledning att vidga analysen. Vad 
betyder olika handlingsalternativ penningmässigt för de åretruntboende såsom trafikanter? 
Skiljer sig lösningarna åt när det gäller kostnader vid transport av virke eller 
produktionsmedel och färdiga produkter för jordbruket?  

Finns en skillnad när det gäller kostnad för samhällelig service, t ex lantbrevbärare? Hur 
påverkas olika butiker när det gäller kundunderlag och därmed omsättning i monetära termer? 
Finns monetära besparingsmöjligheter för sjöfarten? Eftersom sådana poster var daligt belysta 
i vägförvaltningens utredning kan hävdas att man i detta avseende inte ens lyckades leva upp 
till vägverkets eget cost-benefitideal.  

Men med mina krav på en bred infallsvinkel är inte ens sådana kompletteringar tillräckliga. 
Jag menar att utgångspunkten för analysen bör vara ett socio-kulturellt eller kanske 
socialantropologiskt perspektiv där nyss antydda monetära skeenden enbart utgör en del. 
Monetär analys av aktuellt slag är enbart en partiell ekonomisk analys.  

Hur påverkas livsförutsättningarna för människor på ön om man väljer det ena eller andra 
handlingsalternativet? Vilka aktiviteter för människor påverkas och på vilket satt? Vad händer 
i icke-monetära termer, dvs vad är den substantiella innebörden av att välja ett visst 
handlingsalternativ?  

Hur påverkas livsförutsättningarna för dem som berörs? Vad kan väntas ske med 
fastighetsstruktur, bebyggelse m m på ön?  

Hur påverkas sjöfarten? Vad händer med olika ekosystem? Handlar det vid val av något 
alternativ om irreversibla naturingrepp av svårartat slag? Berörs några kulturhistoriskt viktiga 
miljöer?  

Vägförvaltningens utredning var tämligen ihålig när det gällde att ge svar på frågor av detta 
senare slag. Något sektorövergripande perspektiv nådde man knappast upp till. Det totala 
beslutsunderlaget breddades dock i viss mån genom sedvanligt utställningsförfarande med 
tillhörande remissyttranden.  

Systemtänkande  
I det föregående har vid flera tillfällen talats om ”system”, t ex sociala system och ekologiska 
system. ”System” kan definieras som ”en helhet som omfattar ett antal delar, komponenter, 
vilka påverkar varandra ömsesidigt” (jfr Hall och Fagen 1966). Karaktäristiskt för 
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”systemtankande” är dessutom att man urskiljer en hierarki med system på olika nivåer. 
Komponenterna i ett visst system kan i sin tur ses som system med sina komponenter, osv.  

Syftet med systemtänkande i samband med positionsanalys är att bredda problembild och 
analys dvs att ta steg i riktning mot den holism och allsidighet som utpekats som ideal. Det 
kan handla om breddning från ensektorperspektiv till ett sektorövergripande perspektiv eller 
om breddning i geografisk mening. Vilka system av olika slag påverkas?  

Enligt positionsanalysen går identifieringen av system så till att man utgår från en viss 
uppsättning handlingsalternativ som skall studeras och därefter försöker identifiera de system 
av olika slag som bedöms bli olika påverkade beroende på valt handlingsalternativ. I en 
situation med två alternativ som kan kallas Al och A2 bör ett system Sl tas med i 
systemstrukturen om de framtida tillstånden för SI bedöms bli olika beroende på om A1 eller 
A2 väljs. Antag att tillstånds- eller positionsutvecklingen för Sl över tid skiljer sig åt på ett 
tydligt sätt beroende på valt alternativ. I så fall bör S1 ingå bland de system som skall 
studeras. För ett annat system t ex S5 kan gälla att ingen skillnad förväntas i den framtida 
positionsutvecklingen beroende på om A1 eller A2 väljs. S5 ingår alltså ej bland de system 
som bör beaktas i samband med konsekvensbeskrivning.  

 
Tabell 7.1. De system som identifieras kan vara tämligen oberoende av motsvarande system på 

övergripande nivåer eller ha starka kopplingar till sådana system. I exemplet antas t ex S2 ha starka 
kopplingar till regional och nationell nivå.  

 Rumslig utbredning   
System Lokalt Regionalt Nationellt Globalt 

S1 X    
S2 X X X  
S3 X    
.     
.     
.     

Sn X X   
 
I tabell 7.1 visas ett tänkbart resultat av försök att identifiera de system som påverkas i här 

angiven mening. Ett visst antal system av olika slag har tagits fram. Vissa typer av påverkan 
är rumsligt begränsade till lokala förhållanden. I andra fall finns länkar till regionala, 
nationella eller globala skeenden.  

Det bör observeras att den systemstruktur som framkommer enligt det föreslagna 
förfaringssättet är kopplad till de handlingsalternativ man utgår ifrån. En förändring i 
uppsättningen av studerade handlingsalternativ, t ex så att ett nytt alternativ tillförs, kan (men 
behöver inte) innebära att systemstrukturen förändras.  

Ett annat observandum gäller relationerna mellan den valsituation som man är inriktad på att 
studera och andra beslutssituationer. Ibland kan systemtänkandet med utgångspunkt från viss 
beslutssituation leda till att man identifierar kopplingar till andra beslutssituationer, ofta av ett 
övergripande slag, som är så viktiga att det blir mindre meningsfullt att göra en djupgående 
utredning på den första nivån om man inte parallellt försöker belysa den övergripande 
valsituationen.  

Om det saknas en klar övergripande policy kan dylika kopplingar bli särskilt viktiga. Som 
exempel kan en studie om tätortsutbyggnad i Uppsala kommun nämnas (Söderbaum 1978). 
Den ursprungligen formulerade frågan gällde om man skulle bygga ut Uppsala centralort i det 
ena eller andra området (Husbyborg eller Stenhagen). Jag fann emellertid ganska snart att den 
nämnda valsituationen var kopplad till frågan om inriktning av tätortsutbyggnaden i 
kommunen som helhet, dvs valsituationer inom den översiktliga planeringen. Huvuddelen av 
utredningen kom därför att handla om handlingsalternativ på den övergripande nivån och 
dessas konsekvenser. Därefter kunde kopplingar göras i villkorliga termer till den mer 
detaljerade nivån. Om en viss övergripande policy föredras (t ex extrem satsning på 

 43



 

utvecklingsorter i de yttre delarna av kommunen) så bör man förfara på visst sätt i 
Husbyborgs- och Stenhagenområdena (avstå helt från utbyggnad i dessa områden). En annan 
övergripande policy ger ett annat handlande på detaljnivå etc.  

De här antydda exemplen på hur analysen kan förändras om man ändrar de 
handlingsalternativ sam utgör utgångspunkt eller på svårigheter som kan föreligga att isolera 
en valsituation från andra valsituationer ger anledning till viss anspråkslöshet i utredandet. 
Det handlar inte om någon rationalitet i slutlig mening utan snarare om att göra sitt bästa i en 
situation där de värderingsmässiga och policyinriktade utgångspunkterna kan vara oklara, där 
kunskaperna trots strävan mot helhet och allsidighet ändå är ofullständiga i vissa avseenden 
och där bedömningar av framtida konsekvenser till en del är osäkra.  

Systemstruktur i fallet Arnö  
Valet mellan färjeförbindelser i olika riktningar och av olika slag liksom valet mellan färja 
och bro kan väntas påverka en rad olika system (se tabell 7.2). Självklart kommer 
vägsystemet (inklusive färja eller bro) att få olika utformning beroende på valt 
handlingsalternativ. Som framgått av den tidigare problemdiskussionen påverkas även 
”system för farleder och sjöfart” (eftersom ju bl a huvudfarleden måste flyttas vid val av 
lindragen färja eller bro mot Grönsöö).  

Det är inte möjligt att här i detalj motivera den systemstruktur som beskrivs i tabell 7.2 (se 
Söderbaum och Zerihun 1981 sid 98-104). Några förklaringar till figuren torde dock vara på 
sin plats.  

Det är uppenbart att människors förutsättningar att bo och leva på Arnö påverkas av hur 
frågan om fastlandsförbindelse blir löst (jfr ”sociala system” i tabell 7.2). Exempelvis en bro 
skulle underlätta en rad aktiviteter såsom inköpsresor, skolgång, arbetsresor. Vid 
fastlandsförbindelse åt Enköpingshållet kommer de sociala kontakterna att vidareutvecklas åt 
det hållet. Om Oknöförbindelsen förverkligas blir det frågan om en omorientering av sociala 
nätverk, i vissa fall byte av skolor och arbetsplatser.  

Att fastighetspriserna på ön skulle öka något om en bro byggs kräver ingen ytterligare 
kommentar. Likaså, kan man förvänta vissa skillnader i transportkostnader för ”jordbruks”- 
och ”skogsbrukssystem” beroende på valt handlingsalternativ.  

Byggandet av tillfartsvägar i nya lägen för färja eller bro medför vissa naturingrepp även om 
dessa blir begränsade (jfr ”landskapet som fysiskt system”). Den diskuterade muddringen vid 
Hovmangrundet liksom bro i vissa utformningar kan tankas ge effekter på vattenekosystem 
jämfört t ex med den gamla frigående förbindelsen.  

Vissa kommersiella system torde också påverkas. Exempelvis kan ICA-butiken i Kungs-
Husby förväntas förlora en del kunder (främst sommarboende på Arnö) om man väljer 
fastlandsförbindelse mot Oknön (jfr varuförsörjningssystem). I gengäld ökar kundunderlaget 
på Strängnässidan.  

Från flera håll har man gjort bedömningen att en framtida fastlandsförbindelse mot Oknön 
är svårförenlig med nuvarande administrativa gränser (jfr institutionellt system). På sikt kan 
en gränsjustering aktualiseras så att Arnö övergår till Strängnäs kommun, Strängnäs stift och 
Södermanlands län.  
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Tabell 7.2. Valsituation avseende Arnöförbindelse. Systemstruktur.  
 Arnö Mälaren Närbelägna 

områden i 
Enköpings resp 
Strängnäs 
kommuner 

Sverige i övrigt 
samt globalt 

Sociala system X  X (X) 
Bebyggelsesystem, 

fastighetsstruktur, 
fastighetspriser 

X    

Vägsystem, inkl färja 
eller bro 

X X X  

System för farleder och 
sjöfart 

 X   

System för jordbruk 
och livsmedels-
försörjning 

X  (X) (X) 

System för skogsbruk 
och virkesförsörjning 

X  (X)  

Landskapet som fysiskt 
system för rekreation 
och friluftsliv 

X    

Vattenekosystem  X   
Varuförsörjningssystem X  X  
Institutionellt system, 

inkl administrativa 
gränser 

X  X (X) 

Arbetsmarknadssystem X  X  
Utbildnings- och 

vårdsystem 
X  X  

Tekniska försörjnings-
system 

X  X  

System för kulturell 
service 

X  X  

 
Att sysselsättning och arbetsmarknad påverkas, om ock i begränsad grad, torde stå klart. 

Dels handlar det om dem som är sysselsatta vid byggande eller drift av respektive 
fastlandsförbindelse, dels om förändrade möjligheter för Arnöboende att arbetspendla till 
olika orter.  

Underlaget för specifika skolor, hälsocentraler och liknande påverkas likaså i någon mån 
beroende på valt alternativ (jfr utbildnings- och vårdsystem). Besök av bokbuss kanske blir 
möjligt vid val av bro (jfr system för kulturell service) och förutsättningarna för postservice, 
brandskydd m m torde skilja sig åt beroende på valt alternativ. En bro skulle sålunda betyda 
åtskilligt för dessa former av service.  

Den framtagna systemstrukturen kan givetvis diskuteras i sina detaljer. Skall verkligen alla 
dessa system beaktas? Innebär inte ambitionen att vara allsidig att man förlorar i perspektiv?  

Som jag ser det är det bättre att ta med ett system än att utesluta det i de fall där man kan 
diskutera om skillnaden i påverkan är tillräckligt tydlig. Uppfattningarna om vad som är 
viktigt och tillräckligt kan ju variera. Genom att ge en bred bild av påverkade system 
redovisas utgångspunkten för de förenklingar, som ändå senare måste ske i samband med 
sammanfattningar och villkorliga slutsatser. Den som vill granska studien får bättre 
möjligheter att identifiera vad som kan ha tappats bort under analysens gång.  

 45



 

Några större svårigheter att isolera valsituationen beträffande fastlandsförbindelse för Arnö 
från andra valsituationer avseende översiktlig planering eller transportplanering förelåg 
knappast. Delvis handlar det naturligtvis om en långsiktig glesbygdspolitik och utveckling. 
Vill vi att alltfler människor skall bosatta sig i glesbygder av typ Arnö? Sådana aspekter av 
beslutssituationen kan givetvis beaktas i samband med villkorliga slutsatser.  

Som tidigare nämnts syftar systemtankandet och identifieringen av system till att lyfta upp 
analysen på sektorövergripande nivå. Det handlar om att bryta eller luckra upp det invanda 
sektortänkandet. Frågeställningar rörande väg-färjetransporter kan utgöra infallsvinkel men 
sedan gäller det att också beakta effekter på alla andra verksamheter.  

I Arnöfallet fanns viss ”bredd” i vägförvaltningens utredning men man avstod t ex från att 
beräkna effekter på andra transportsektorer såsom sjöfarten trots att det där handlade om 
betydande kostnadsbesparingar i monetära termer vid en eventuell flyttning av huvudfarleden 
till Oknösidan om Arnö. Än mer betänkligt var att man endast motsträvigt beaktade 
broalternativ trots att dessa enligt vägförvaltningens egna snäva kostnadsminimeringssträvan 
var konkurrenskraftiga. I det fallet handlade det om institutionella svårigheter att leva upp till 
vägverkets egna cost-benefitideal. Broar belastar nämligen en annan budget än vägar och 
färjor!  
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KAPITEL 8 
 

POSITIONSTÄNKANDE I ICKE-
MONETÄRA TERMER  

 
 
Vid den tidigare behandlingen av ekononomibegreppet betonades behovet av en icke-monetär 
analys såsom komplement till den monetära. Hur kan förändringar i den icke-monetära 
resursbasen beskrivas?  

Den frågan besvaras i föreliggande kapitel varefter en mer generell diskussion av 
jämförelser mellan handlingsalternativens effekter sker i efterföljande kapitel.  

Positionstänkandets innebörd och betydelse  
Termen ”position” används som synonym till tillstånd för att beskriva olika förhållanden vid 
enskild tidpunkt. Uttrycket ”positionstänkande” står för analys av förändringar i olika objekts 
tillstånd från en tidpunkt till en annan. Utöver en utgångs position i nuläget (och kanske också 
olika tillstånd i det förflutna) inriktas uppmärksamheten på olika framtida tidpunkter.  
Generellt gäller att man vid ekonomisk analys kan skilja mellan fyra olika typer av variabler 
(tabell 8.1). Å ena sidan kan en distinktion göras mellan variabler som är uttryckta i monetära 
termer och variabler som är uttryckta i icke-monetära termer. Å andra sidan kan man skilja 
mellan variabler som hänför sig till tidsperioder, dvs utgör strömmar eller flöden och variabler 
som avser enskilda tidpunkter, dvs utgör positioner (tillstånd).  

Bruttonationalprodukten (BNP) är uppenbart uttryckt i monetära termer och utgör ett flöde 
då den hänför sig till en tidsperiod (jfr kategori I i tabell 8.1). Andra exempel på monetära 
flöden är ett företags omsättning (försäljningssumma) under ett kvartal eller år liksom årliga 
kostnader för verksamhetens bedrivande. Medan monetära flöden beskrivs i ett företags vinst- 
och förlusträkning gäller att monetära positioner beskrivs i företagets balansräkning (jfr 
kategori III i tabell 8.1). Balansräkningar avseende tillgångar, eget kapital, skulder skall 
upprättas vid räkenskapsårets början och slut.  
 
Tabell 8.1. Klassificeringsschema för variabler vid ekonomisk analys.  
 Monetära Icke-monetära 
Flöden (avser tidsperiod) I II 
Positioner (avser tidpunkt) III IV 
 
Monetära variabler av antytt slag används flitigt av ekonomer vid företags- och 
samhällsanalys. Såväl kostnads-intäktsanalys i företag och offentlig förvaltning som den 
tidigare beskrivna konventionella cost-benefitanalysen utgör ”monetär flödesanalys”. 
Bedömningar av ett företags finansiella situation eller dess likviditet vid olika tidpunkter kan 
på motsvarande sätt benämnas ”monetär positionsanalys”.  

På den icke-monetära sidan kan man likaledes skilja mellan flöden och positioner. 
Virkesuttaget ur Sveriges skogar under ett år uttryckt i skogskubikmeter exemplifierar ett 
icke-monetärt flöde medan det totala virkesbeståndet vid viss tidpunkt utgör en icke-monetär 
position (kategorierna II respektive IV i tabell 8.1). Ett annat exempel på icke-monetära 
flöden utgör årliga utsläpp av kvicksilver i en sjö medan därav följande halter av kvicksilver i 
fisk av visst slag som fångas på bestämda ställen i sjön utgör exempel på icke-monetära 
positioner.  

Som redan antytts finns inget som hindrar att man kan tänka sig en partiell analys som 
enbart är monetär, t ex finansiell analys av ett företags situation. Men uttrycket ”ekonomisk 
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analys” föreslås här normalt omfatta såväl en icke-monetär som en monetär del där dessa båda 
sidor hålls isär.  

Variabler av de anförda slagen kan aktualiseras i olika stadier av en utredningsprocess. Det 
kan handla om problembeskrivning, beskrivning av utgångsläge, målformulering, 
konsekvensbeskrivning m m. Förekomsten av ”problem” enligt någons värderingar kan t ex 
kopplas ihop med en negativ tillståndsutveckling över tiden som förväntas fortgå. Det kan 
handla om graden av försurning i en sjö som ökar över tiden uttryckt som Ph-värden eller 
upplagring av oönskade substanser i människokroppen (jfr definition av ”problem” i kapitel 
1). I andra fall kan ”problemet” ha att göra med en negativ utveckling för en flödesvariabel,    
t ex ett företags årliga vinst (förlust) i monetära termer.  

Medan det ekonomibegrepp som här förordats styr tänkandet i riktning mot icke-monetära 
variabler såsom en viktig del i analysen gäller att ”positionstänkandet” innebär ett 
systematiskt beaktande av icke-monetära positionsförändringar, t ex vid beskrivning av 
enskilda handlingsalternativs effekter. Uppmaningen att i förväg skaffa sig en god bild av vad 
som kan tänkas ske i icke-monetära positionstermer utgör en så viktig del av metoden att 
benämningen ”positionsanalys” valts.  

Fördelen med att formulera mål och beakta konsekvenser i icke-monetära tillståndstermer 
skall illustreras med ett exempel (figur 8.1). Antag att ett företag producerar pappersmassa 
och att de tekniska processerna är sådana att vissa utsläpp av kvicksilver äger rum. En 
närbelägen sjö tar emot kvicksilver dels direkt dels indirekt via luft varvid den sammanlagda 
mängden beräknats uppgå till 300 kg per är (jfr lodrät axel till vänster i figur 8.1). Antag att 
utsläppen har påverkat vattenekosystemet så att halten kvicksilver i visst slag av fisk (jfr 
lodrät axel till höger i figuren) successivt har ökat över tiden. Man befinner sig vid slutet av år 
1984 och diskuterar, t ex inom ramen för koncessionsnämnden för miljöskydd, vad som skall 
göras inför framtiden.  

Figur 8.1. Ett reducerat utsläpp i flödestermer (se A1 jämfört med A0) kan innebära en fortsatt 
miljöförsämring i positionstermer.  
 

Låt oss vidare anta att företagets representanter inser att något måste göras och föreslår 
åtgärder som innebär att utsläppen reduceras till 200 kg per är från och med 1985 (jfr Al i 
figur 8.1). Detta låter kanske bra i första omgången. 200 kg per är ar uppenbart bättre än de 
300 kg som. sjön fått ta emot tidigare. Men vad händer i positionstermer? Är utsläpps-
reduktionen tillräcklig för att en förbättring (reduktion) av halten kvicksilver i fisk skall kunna 
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förväntas. Med de antaganden om samband som gjorts enligt figur 8.1 gäller att så inte är 
fallet (jfr A1 i övre, högra delen av figuren). En reduktion till 10 à 15 kg per år är kanske 
nödvändig om en tydlig förbättring önskas för framtiden (jfr A2) eftersom det rör sig om en 
tungmetall, dvs ett ämne som kan flytta på sig men aldrig brytas ned.  

Positionstänkandet innebär alltså i detta fall att man inte nöjer sig med att beakta och studera 
det som händer i flödestermer utan även är intresserad av tillståndsförändringar. Vad händer 
med ekosystem, människors hälsa, sociala relationer eller nätverk om vi förfar på det ena eller 
andra sättet? Tillståndsförändringar kan studeras i olika typer av dimensioner utöver monetära 
(t ex psykologiska, sociala, institutionella, biologiska, kemiska, fysiska, rumsliga, 
informations- eller kunskapsrelaterade) och avse beskrivningsobjekt av olika slag.  

Inom ramen för ett icke-monetärt positionstänkande framstår det vidare som naturligt att 
betrakta beslutsfattande som en flerstegsprocess (jfr figur 8.2). Intresset kan i visst 
sammanhang t ex vara inriktat på vissa ekosystem, markområden, bebyggelsesystem e d. För 
varje sådant system kan en utgångsposition P0 vid tidpunkten t0 anges i relevanta dimensioner. 
Flerstegstänkandet innebär då att handlingsalternativen Aa och Ab vid t0 kan betraktas som 
”förstastegsalternativ” snarare än slutliga lösningar. Exempelvis valet av Aa förväntas leda till 
en position P1a vid t1 som i sin tur innebär vissa valmöjligheter (Aac respektive Aad). Vad som 
sker när man väljer Aa kan vara både att vissa handlingsalternativ tillkommer och att andra 
bortfaller. Den framtida valfriheten påverkas med andra ord.  

 
Figur 8.2. Beskrivning av alternativsituation vid viss tidpunkt, t0 förväntade positioner och 
alternativsituationer som uppstår genom successivt fattade beslut. Alternativen vid t0 benämns Aa och 
Ab. Om Aa väljs, erhålls positionen P1a vid t1, som bl a innebär att man vid tl kan välja mellan 
alternativen Aac och Aad. 
 
Ambitioner att ”tänka efter före” innebär att man bör eftersträva att belysa sådana successiva 
förändringar i möjliga handlingsalternativ. Innebär valet av visst alternativ bindningar inför 
framtiden? Handlar det om irreversibla processer, t ex så att det som idag är möjligt, 
omöjliggörs i framtiden genom valet av visst alternativ eller är det ”bara” så att valet av visst 
förstastegsalternativ ökar den monetära kostnaden om man i ett visst framtida tidsskede skulle 
vilja uppnå en viss position för det studerade systemet. Denna fråga om ”tröghet” vid 
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positionsförändringar mellan givna tidpunkter liksom förekomst av osäkerhet behandlas 
utförligare i min bok om positionsanalys (Söderbaum 1973).  

Om vi nöjer oss med att studera anpassningar i två steg med två alternativ i varje steg såsom 
enligt figur 8.2 gäller att vi har anledning att beakta fyra olika positionsserier, nämligen  
 
P0 → P1a → P2ac  
P0 → P1a → P2ad  
P0 → Plb → P2be  
P0 → Plb → P2bf  
 

Varje position innebär något ifråga om omedelbar nytta för dem som berörs och något ifråga 
om instrumentell nytta, t ex kopplat till framtida handlingsmöjligheter. Det kan finnas 
situationer där en viss intressent anser sig kunna beräkna det monetära värdet s k ”pay-off' för 
olika förflyttningsvägar genom beslutsträdet men sådana situationer betraktas här som 
specialfall.  

Den logiska strukturen i det beskrivna positionstänkandet är i princip densamma som vid 
schackspel. Schackspelaren har en viss utgångsposition och ställs inför alternativa möjligheter 
att flytta sina pjäser till nya positioner. Han eller hon försöker tänka flera drag framåt och 
beaktar hela tiden att det inte är ett beslut utan en serie beslut som skall fattas. Besluten är 
irreversibla i den meningen att man ej kan göra om dem även om man ångrar sig.  

Det torde också vara riktigt att säga att positionstänkandet ligger ganska nära det tänkande 
vi använder oss av i vårt dagliga beslutsfattande. Vi funderar över alternativa vägar för att 
uppsöka bestämda geografiska eller rumsliga positioner och där uträtta olika ärenden eller 
över den kunskapsmässiga position som uppnås genom att vidta vissa åtgärder.  

Positionstänkande. Exemplet Arnö  
Positionsbeskrivningar kan naturligtvis vara aktuella vid beskrivning av historiska förlopp 

och sådana skeenden kan vara synnerligen relevanta för att första nuvarande förhållanden och 
framtida möjligheter. Man kan t ex beskriva utvecklingen för Arnös befolkning 
(mantalskrivna respektive faktiskt boende) över tid i positionstermer. Samma sak gäller om 
fastighetsstruktur, vägsystem, verksamhetsinriktning etc. Hur långt man vill gå i sådana 
riktningar är givetvis en bedömningsfråga där informationens tillgänglighet och mer allmänt 
utredningskostnader i förhållande till förväntat utbyte spelar in.  

I Arnöfallet kom naturligt nog en stor del av uppmärksamheten att inriktas på 
utgångsposition och möjliga framtida tillstånd (positioner) för de identifierade systemen (jfr 
tabell 7.2). De boende på ön kan sägas utgöra ett (eller flera) sociala system. Vad händer med 
de enskilda människorna och de sociala systemen som helhet om visst alternativ väljs jämfört 
med referensalternativet, dvs bibehållande av den gamla frigående färjan? Blir det aktuellt att 
byta arbetsplats för enskilda vuxna eller skola för barnen? Vilka andra sociala relationer med 
fastlandsboende påverkas?  

Utöver sociala dimensioner kan olika institutionella förhållanden vara aktuella för 
positionsbeskrivningar. Vad händer med Arnö i framtiden när det gäller administrativ 
tillhörighet? Kommer en gränsjustering att ske så att Arnö efter en tid övergå från Enköpings 
kommun (utgångsposition) till Strängnäs kommun (möjlig framtida position) vid val av 
alternativ A2 (lindragen färja mot Oknön). Övergången kan ske inom den närmaste tiden eller 
på långre sikt. Avsikten med att överhuvud ta upp dessa förhållanden är återigen att ”tänka 
efter före”. Medför A2 mer av administrativt arbete och osäkerhet när det gäller 
byggnadstillstånd m m eller är den aktuella typen av problem enkla att klara upp?  

Även när det gäller en annan typ av institutionell dimension, ägande av fastigheter, kan 
olika resonemang föras om vad som är möjligt och önskvärt för framtiden. För att 
exemplifiera sådana möjligheter studerades utgångsposition och alternativa framtida 
positioner avseende det största företaget ”Arnöberg” (380 ha skog samt 130 ha åker) som 
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uppstod genom HSB:s köp av tre olika jordbruksföretag under 60-talet. Inom ramen för en 
oförändrad fastighetsstruktur kan vissa förändringar i markanvändning och 
verksamhetsinriktning övervägas. Om en bro byggs (jfr A3) underlättas vissa verksamheter, t 
ex mjölkproduktion. Frågan om viss ytterligare exploatering för bebyggelse kan aktualiseras 
på nytt osv.  

Det är också tänkbart att man någon gång i framtiden delar det mycket stora företaget i två 
delar för att åstadkomma två lagom stora ”familjeföretag”. Sådana möjliga positionsserier 
belyses i Arnöstudien (Söderbaum och Zerihun 1981).  

Det exempel på positionstänkande som här skall väljas gäller fysiska förhållanden avseende 
dels vägsystem, dels farledssystem. Med risk att vara övertydlig skall jag först mer principiellt 
visa hur man kan gå till väga. Det gäller först att identifiera de olika positioner för 
farledssystemet som är möjliga och relevanta i den aktuella beslutssituationen. 
Farledssystemet kan indelas i ett delsystem på Grönsöösidan (jfr nedan Farledssituation 
Grönsöösidan) och ett annat delsystem på Oknö-sidan.  
 

Farledssituation Grönsöösidan • Huvudfarled (utmärkt)  
• Sekundärled (utmärkt)  
• Ej farled (lågbro stänger)  
 

Farledssituation Oknösidan • Huvudfarled (utmärkt). Muddring genomförd vid 
Hovmangrundet  

• Huvudfarled (utmärkt). Muddring ej genomförd vid 
Hovmangrundet  

• Sekundärled (ej utmärkt)  
 

Varje position för farledssystemet på Grönsöösidan kan i princip kombineras med varje 
position för farledssystemet på Oknösidan. I så fall erhålls 3 x 3 = 9 olika kombinationer som 
anger positionen för det totala farledssystemet.  

På motsvarande sätt kan ett antal möjliga positioner identifieras när det gäller vägsystem, 
inklusive färja eller bro. De alternativa positionerna kan knytas till olika delsystem (jfr nedan) 
och därefter kombineras på olika satt.  
 

Fastlandsförbindelse Staxhammar • Färjeförbindelse kvarstår (efter 
ombyggnad)  

• Färjeförbindelse nedlagd.  
• Färjeanläggning kvarstår  
• Färjeförbindelse nedlagd.  
• Färjeanläggning sprängs  
 

Fastlandsförbindelse Oknön • Färjeförbindelse upprättad, inklusive 
färjeanläggning och tillfartsvägar  

• Färjeförbindelse nedlagd. Färjeanläggning 
och tillfartsvägar kvarstår  

 
Fastlandsförbindelse Grönsöö • Färjeförbindelse upprättad, inklusive 

färjeanläggning och tillfartsvägar  
• Färjeförbindelse nedlagd. Färjeanläggning 

och tillfartsvägar kvarstår  
• Broförbindelse upprättad med tillfartsvägar  
• Broförbindelse upprättad. Nedlagd 

färjeförbindelse. Färjeanläggning kvarstår  
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Med dessa distinktioner erhålls totalt 3 x 2 x 4 = 24 olika kombinationer för vägsystemet. 
Dessa kan i sin tur kombineras med de nio olika utformningar som identifierades för 
farledssystemet vilket ger totalt 24 x 9 = 216 olika utformningar för det totala farleds- och 
vägsystemet. Dessa kan beskrivas i en matris av den typ som visas i tabell 8.2. I tabellen har 
de nio farledspositionerna betecknats A, B, C tom I medan vägpositionerna betecknas 1,2,3 
tom 24.  

Komplexiteten ökar uppenbart ju mer man ”förlorar” sig i detaljer. Avsikten är här endast 
att visa ett principiellt resonemang. Situationen förenklas delvis av att vissa positioner visar 
sig vara irrelevanta eller praktiskt ogenomförbara. Huvudfarled på Grönsöösidan kan t ex ej 
kombineras med lågbro eller lindragen färja på samma sida. Vidare gäller att det tills vidare 
bedöms orealistiskt med två samtidiga fastlandsförbindelser.  
 
Tabell 8.2. Matris som visar möjliga kombinationer av vägsystem och farledssystem. 

Möjliga positioner 
farledssystem 

     Möjliga positioner 
vägsystem, inklusive 
färja eller bro A B C D E F G H I 
1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 
2 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 
3 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 
4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 
.          
.          
.          
24 A24 B24 C24 D24 E24 F24 G24 H24 I24 
 
Trots dessa förhållanden skulle ett positionsträd mot ovanstående bakgrund bli tämligen 
komplext (jfr Söderbaum och Zerihun 1981 sid 142-143). Med risk att tappa några detaljer 
som kan vara väsentliga redovisas här en förenklad version (figur 8.3). Positionerna till 
vänster svarar mot förstastegsalternativen A0 t o m A3.  

Figur 8.3 Möjliga positioner och positionsförändringar avseende farledssystem och fastlands-
förbindelse. Utgångsposition markerad med kryss (Jfr kartbild i kapitel 6) 
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Pilarna anger olika handlingsvägar i flera steg och därav följande positioner. Den av oss 
genomförda utredningen visade att bro är en konkurrenskraftig lösning inom ramen för 
vägverkets begränsade perspektiv (”enbart monetära kostnader för vägverket räknas”). Om 
bro ses som en slutlig lösning kan man närma sig bro direkt, dvs som förstastegsalternativ 
eller i ett andra steg via lindragen färja i något läge (motsvarande förstastegsalternativen A1 
eller A2). Kostnaderna i monetära termer (och även med avseende på naturingrepp och 
generellt intrång i annan markanvändning) blir mindre om en slutlig lösning i form av bro 
tillkommer via ett val av lindragen färja mot Grönsöö såsom förstastegsalternativ än via 
lindragen färja mot Oknön eftersom tillfartsvägarna i stort sett blir desamma för färja och bro 
mot Grönsöö.  

Är inte detta självklarheter och allmänt sunt förnuft, kanske någon invänder. Skall det 
behövas diagram och en konstlad terminologi med ”positioner” och ”positionsträd” för att 
beskriva sådana sammanhang?  

Att det rör sig om ”sunt förnuft” som kan finnas hos flera aktörer eller intressenter är helt 
riktigt. En av öborna Ingvar Lidskog pekade t ex i en skrivelse till vägverket på det önskvärda 
i att direkt satsa på ”bro eller övergångsvis lindragen färja i ett framtida broläge”.  

Samtidigt gäller emellertid att sådan diskussion i flera steg helt saknas i den utredning som 
vägförvaltningen genomförde. Man betraktade alternativen som likvärdiga i den meningen att 
varje alternativ bedömdes utgöra en stabil och slutlig lösning. Som redan antytts valde man 
och genomförde lindragen färja mot Oknön trots att nära nog samtliga remissinstanser 
pläderade för fortsatt förbindelse mot Enköping via Grönsöö.  

Självklart innebär den använda terminologin en viss risk för att ”vanligt folk” kan känna 
främlingskap inför utredningar. Jag vill ändå hävda att terminologin är överkomlig och att 
metoden som helhet (jämförd t ex med alternativa metoder) är förhållandevis enkel att lära ut 
och förstå. I den mån positionstänkande o d anknyter till det någon kallar ”sunt förnuft” borde 
detta borga för att svårigheterna är måttliga.  

För egen del tror jag att terminologin samt rekommenderade tillvägagångssätt i en hel del 
fall leder till att nya aspekter av en valsituation lyfts fram. Även lekmän kan alltså lära sig 
något. Men kanske metoden är särskilt viktig när det gäller att förse byråkrater och 
specialister med alternativa perspektiv och sätt att tänka. Exempelvis torde flertalet 
tjänsteman inom vägverket vara tämligen väl indoktrinerade i konventionell cost-
benefitanalys. Positionsanalysen kan i detta läge ge något slags intellektuell legitimitet åt  
alternativa synsätt, inte minst för dem som intuitivt eller av andra skäl haft svårt att svälja 
konventionell CBA.  
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KAPITEL 9 
 

JÄMFÖRELSE MELLAN 
ALTERNATIVENS EFFEKTER  

 
 
I föreliggande kapitel behandlas effektbeskrivning och effektjämförelser på en mer generell 
nivå där beskrivningar i positionstermer utgör en del. Den principiella behandlingen följs 
liksom i tidigare kapitel av exempel på tillämpning i anslutning tillfället Arnö.  

Beskrivning av skillnader mellan alternativens effekter  
Beskrivningen av förväntade effekter kan systematiseras på olika sätt. Den tidigare 
identifieringen av system ”som påverkas olika beroende på valt alternativ” utgör en naturlig 
utgångspunkt för att identifiera och systematisera effektskillnader mellan alternativ.  

Man kan alltså studera ett system i taget och försöka lyfta fram i vilka avseenden 
(dimensioner) alternativen skiljer sig åt. Check-listor av såväl mer generellt som specifikt slag 
kan användas för att minska risken att tappa bort relevanta effekter, dvs sådana som är av 
betydelse för åtminstone någon intressent.  

När positionsanalysen presenterades föreslogs t ex en mycket generell lista omfattande:  
 

• psykologiska dimensioner  
• sociala dimensioner  
• fysiologiska dimensioner  
• informations- och kunskapsmässiga dimensioner  
• estetiska dimensioner  
• juridiska dimensioner  
• biologiska dimensioner  
• kemiska dimensioner  
• fysiska dimensioner  
• monetära dimensioner  
• rumsliga dimensioner  
• tidsmässiga dimensioner  

 

Check-listor av ett mer skräddarsytt slag kan utformas för speciella beslutssituationer (t ex 
vägtransporter) eller speciella effekttyper. Vid utarbetande av miljöeffektbeskrivningar, 
”Environmental Impact Statements” i USA utnyttjas sålunda olika check-listor avseende 
tänkbara miljöeffekter hänförliga till de olika typer av ekosystem som är aktuella. Sådana 
hjälpmedel byggs upp och förfinas via erfarenheter från genomförda miljöeffektstudier.  

Varje effekt kan avgränsas eller preciseras såväl med avseende på rumslig som tidsmässig 
aspekt. Rumsligt kan man t ex skilja på  
 

- lokala effekter  
- regionala effekter  
- nationella effekter  
- globala effekter  

 

(jfr tabell 7.1). I tidsmässigt avseende kan man när det gäller större anläggningsprojekt skilja 
mellan  
 

- anläggningsskedet (-period)  
- driftsskedet (-period)  
- effekter avseende ”framtida handlingsfrihet”.  
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Formen för dessa beskrivningar och jämförelser varierar med hänsyn till vad som bedöms 
vara relevant. Kvantifiering, såväl monetär som icke-monetär, ökar naturligtvis precisionen i 
jämförelserna och bör genomföras så långt möjligt inom ramen för tillgängliga 
utredningsresurser.  

I andra fall väljs beskrivningar av en mer kvalitativ art. Det kan handla om verbala 
uttalanden, bildmässiga beskrivningar såsom fotografier, kartblad m m. Sådan bildmässig 
framställning är i hög grad förenlig med positionsanalysens ambitioner att fånga helheter. 
(Däremot torde bildmässiga beskrivningar vara svårförenliga med ett tänkande som är inriktat 
på endimensionell kalkyl.)  

Liksom vid systemidentifieringen inriktar vi uppmärksamheten på skillnader mellan 
handlingsalternativen. Ofta används ett noll-alternativ som referensalternativ varvid parvisa 
jämförelser kan ske mellan varje annat alternativ och nollalternativet.  

För varje dimension som är tids- och rumsbestämd (och som kan vara kopplad till visst 
system t ex socialt system) görs alltså ett antal jämförelser mellan alternativ. I ett fall med fyra 
alternativ A0, A1, A2, A3 där A0 är referensalternativ sker alltså följande jämförelser:  
 

Al jämförs med A0  
A2 jämförs med A0  
A3 jämförs med A0.  
 

Jämförelserna avseende enskild effekttyp kan sammanfattas verbalt t ex enligt följande  
Handlingsalternativ Effektdimension 
A1 A2 A3

E1 Något sämre än 
A0

Likvärdigt med 
A0

Avsevärt bättre 
än A0

 

Att sådana effektbeskrivningar i relativa termer begagnas i sammanfattningar hindrar inte att 
väsentliga delar av beslutsunderläget har en kvantitativ karaktär, t ex monetära partiella 
kalkyler eller bedömningar av bullereffekter i decibel. Bedömningar i tröskeltermer, t ex 
distinktioner mellan vad som är ”godtagbart” och ”icke-godtagbart” ur de berördas synvinkel 
kan övervägas i en del fall. Men i så fall bör underlaget redovisas, t ex statliga normer för 
skadliga decibelnivåer.  

Distinktionen mellan godtagbart och icke-godtagbart innebär att man går längre i 
värderingsmässig precisering än vid de anförda parvisa jämförelserna. Men även dessa kan 
naturligtvis diskuteras och påverkas av subjektiva faktorer. Var går t ex gränsen mellan 
”något sämre” och ”avsevärt sämre”? Sådana och andra exempel visar att resultatet av 
utredningar och analys aldrig bör uppfattas som några slutgiltiga och objektiva sanningar.  

Förekomsten av osäkerhet, t ex vid effektbeskrivningar, styrker tesen att det alltid rör sig om 
ett slags begränsad rationalitet snarare än en fullständig rationalitet. Den bedömda 
osäkerheten kan t ex vara ett skäl till att man undviker kvantitativa skattningar när det gäller 
vissa effektdimensioner. Enligt ett sådant synsätt är benägenheten hos en del forskare och 
metodförespråkare att ta fram precisa kvantitativa skattningar oberoende av hur skakigt 
underlaget ar, tvivelaktig eller förkastlig.  

Målriktningen avseende enskilda dimensioner är i många fall tämligen odiskutabel. Vid 
värdering av monetära kostnader för vägverket kan en lägre kostnad antas vara att föredraga 
framför en högre. På motsvarande sätt kan för boende i visst område en lägre decibelnivå vara 
att föredra framför en högre eller en högre servicenivå framför en lägre.  

Samtidigt bör man ha klart för sig att det rör sig om ett slags schablonantaganden om vars 
rimlighet i det enskilda fallet viss osäkerhet kan råda. Några av dem som bor längs en livligt 
trafikerad väg kanske tycker att det är spännande att beskåda trafiken och mer spännande ju 
större trafiken är och ju mer det bullrar.  

I Arnö-fallet gäller att öborna har en positiv inställning till en bro (jämfört med färja) 
eftersom en sådan tidsmässigt skulle förkorta en rad avstånd och innebära en generell höjning 
av servicenivån (tidsmässigt avstånd till livsmedelsbutik, bensinstation, bank, biblioteksfilial 
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etc). Men man kan också tänka sig fall där öbor vill vara för sig själva och bibehålla viss 
distans till fastlandsbefolkningen med dess bilkultur osv. Många öbor på Vinön i Hjälmaren 
lär t ex vara måttligt entusiastiska inför den regionala vägförvaltningens förslag att ersätta den 
befintliga färjan med bro.  

Ibland krävs ytterligare utredningar för säkrare konsekvensbedömningar. I sådana och andra 
fall gäller det att klart redovisa den osäkerhet som upplevs och vilka möjligheter som 
eventuellt föreligger att reducera osäkerheten genom fortsatta studier. I enstaka fall gäller att 
en viss effektdimension kan vara mycket viktig för någon eller några intressenter samtidigt 
som kompetens saknas att överhuvud bedöma eller värdera effekten. I så fall bör den 
upplevda osäkerheten ärligt redovisas, t ex med ett frågetecken i effektsammanställningar. 
Den inte helt ovanliga tumregeln att smussla undan det man ej är säker på ifrågasätts sålunda.  

Jämförelse på effektnivå. Fallet Arnö  
Vid identifiering av skillnader mellan alternativen utgick vi från den tidigare redovisade listan 
över påverkade system (tabell 7.2). I vilka dimensioner skiljer sig handlingsalternativen åt när 
det gäller sociala system, bebyggelsesystem, vägsystem, farledssystem etc?  

En del av analysen under rubriken sociala system handlade om servicetillgänglighet för de 
Arnöboende (åretruntboende samt sommarboende). Olika typer av service såsom 
barnavårdsservice, läkarstation/lasarett, brandstation, skola (lag- och mellanstadium 
respektive högstadium och gymnasium) biblioteksservice, livsmedelsbutik, bensinstation, 
affärs- eller sparbank studerades för att få ett grepp om skillnader mellan alternativen.  

I praktiken är tillgängligheten till stor del en fråga om hur lång tid det tar att per bil förflytta 
sig från någon plats på ön till närmaste serviceställe av respektive slag. Bro innebär såväl 
kortare restid som ökad flexibilitet vid planering av tidpunkt för avresa och återresa.  

På en karta angavs tidsåtgång vid antagande om bestämda hastigheter vid förflyttning per bil 
för olika delsträckor. Den totala tidsåtgången kan delas upp i förflyttning till färjeställe, 
väntetid vid färjeställe, färjetid och förflyttning till ”förrättningsstället” på fastlandet. 
Sammanlagd tidsåtgång vid val av olika alternativ för förflyttning till närmaste 
livsmedelsbutik framgår i kolumnen längst till höger av tabell 9.1.  
 

Tabell 9.1. Kvantitativ jämförelse mellan alternativen med avseende på tillgänglighet för service 
(livsmedelsbutik).  
Handlingsalternativ Närmaste 

livsmedelsbutik 
Avstånd Tidsåtgång 

A0 via Staxh/färja Kungs-Husby 8km 18 min 
A1 via Grönsöö/färja Kungs-Husby 10km 17 min 
A2 via Oknön/färja Aborrberget 20km 27 min 
A3 via Grönsöö/bro Kungs-Husby 10km 12 min 
 

Om man accepterar antagandet att människor vill minimera restider (med åt följande 
monetära fordonskostnader) kan den delvis kvantitativa informationen enligt tabell 9.1 
sammanfattas enligt följande:  
 
 

Handlingsalternativ Effektdimension 
A1 A2 A3

E1 Likvärdigt med 
A0

Stor försämring 
jämfört med A0

Stor förbättring 
jämfört med A0

 

På motsvarande sätt kan andra typer av service och generellt andra effektdimensioner 
genomgås. Såsom ytterligare ett exempel kan de monetära kostnaderna för en 
fastlandsförbindelse sedda ur vägverkets synvinkel beröras.  
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Vad först gäller anläggningskostnader beräknade man inom vägförvaltningen att en 
ombyggnad av färjelägena vid Staxhammar-Strandby samt inköp av ny frigående färja (jfr A0) 
skulle kosta ca 7,5 Mkr. Anläggningskostnader för lindragen färja plus nya tillfartsvägar 
bedömdes vara ungefär likvärdiga 3 à 3,5 Mkr för alternativen Al och A2. Men vid val av A1 
(lindragen färja mot Grönsöö) tillkommer – om man accepterar sjöfartsverkets krav – 4,5 Mkr 
för muddring vid Hovmangrundet. För A1 blir i så fall total anläggningskostnad 7,8 Mkr. Bro 
mot Grönsöö (jfr A3) av typen signalreglerad lågbro med 4 m bredd kostnadsbedömdes av 
vägverket till 10 à 11 Mkr, inklusive tillfartsvägar och muddringskostnader vid flyttning av 
huvudled. Även andra broalternativ kostnadsberäknades t ex högbro 6 m bredd som likaledes 
bedömdes kosta 10 à 11 Mkr. En sådan högbro bedömdes tänkbar eftersom ”terrängen på 
båda sidor om sundet stiger kraftigt från stranden” (Statens vägverk, lokaliseringsplan, 
Förbindelse Arnö-fastlandet 1979, 1981). Att kostnaderna ej blir högre hänger samman med 
att farleden ej behöver flyttas i detta fall.  

Om man enbart ser till driftskostnader blir broalternativet A3 det överlägset billigaste 
alternativet. De båda ”lindragna” alternativen (A1 och A2) är jämbördiga medan A0 är dyrast 
eftersom frigående färja kräver två man ombord. Dessa slutsatser kan sammanfattas enligt 
följande:  
 

Handlingsalternativ Effektdimension 
A1 A2 A3

Anläggningskostnader Likvärdigt med 
A0

Stor förbättring 
jämfört med A0

Stor försämring 
jämfört med A0

Driftkostnader Viss förbättring 
jämfört med A0

Viss förbättring 
jämfört med A0

Stor förbättring 
jämfört med A0

 
Även inom ramen för positionsanalys kan aggregering som hänför sig till enskild part ge 
tilläggsinformation. Vägförvaltningen har i den nämnda lokaliseringsplanen belyst denna 
fråga genom att summera anläggningskostnader och driftskostnader under en 20 årsperiod. 
Totalkostnaden för lindragen färja mot Oknön blir då 8,80 Mkr medan man för bro mot 
Grönsöö utformad som högbro anger intervallet 10,68 - 11,88 Mkr. (Smal lågbro bedöms 
kosta ungefär detsamma 10,78 - 11,58 Mkr.) Rangordningen blir då att lindragen färja mot 
Oknön är bäst med broalternativen som tvåa, lindragen färja mot Grönsöö som trea och den 
frigående färjan A0 som sämsta alternativ.  

Den som har ägnat sig åt kalkyler av det aktuella slaget torde inte omedelbart svälja dessa 
siffror. Jämförelseperioden på 20 är kan ifrågasättas liksom den valda diskonteringsräntan 
7%. Om man jämför bro och färja bör jämförelseperioden bestämmas av det alternativ som 
har den längsta ekonomiska livslängden, i detta fall bro. Görs jämförelsen över en 60 
årsperiod där färjan kan väntas bli utbytt två gånger blir broalternativet kostnadsmässigt 
likvärdigt med lindragen färja mot Oknön (tabell 9.2).  
 

Tabell 9.2. Sammanlagd kostnad för 20 års- respektive 60 årsperiod avseende A2 och A3  
 

Diskonteringsränta resp 
jämförelseperiod 

Lindragen färja mot Oknön (A2) Bro (högbro) mot Grönsöö (A3) 

7 % - 20 år (enl vägförv)   8,8   Mkr 10,68-11,88 Mkr 
7 % - 60 år 11,47 Mkr 10,85-12,05 Mkr 
5 % - 60 år 14,5   Mkr 11,1 -12,3    Mkr 
3 % - 60 år 20,5   Mkr 11,5 -12,7    Mkr 
 

När det handlar om mycket långvariga investeringar av typ brobyggen, skogsplanteringar 
finns konventioner som säger att man bör räkna med en lägre diskonteringsränta, t ex 5 %. I 
så fall far broalternativet den klart lägsta 60 årskostnaden.  

Slutsatsen av denna analys blev alltså att broalternativet A3 är likvärdigt med eller bättre än 
den av vägverket föreslagna (och genomförda) lindragna färjan mot Oknön. 
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Kostnadsfördelarna för bro kan bli än tydligare om man i framtiden ej nöjer sig med den 
turlista som vägverket räknat med (giltig sedan 1 okt 1979, då en icke obetydlig försämring 
genomfördes). En uppföljning beträffande nu aktuell turlista (från den 1 juni 1985) för 
färjetrafiken Arnö-Oknön ger vid handen att antalet turer för närvarande är 17 per dygn med 
början kl. 06.00 och sista tur kl 22.00. Detta innebär en turtäthet som t o m är betydligt bättre 
än före ovan nämnda datum dvs 1 oktober 1979. Driftskostnaderna för en sådan färjetrafik blir 
rimligen större än vad som beräknades i den utredning som låg till grund för vägverkets 
beslut. Min tes att en bro på sikt är den billigaste lösningen för vägverket och skattebetalarna 
får på detta vis ökat stöd.  

Det finns knappast anledning att här gå igenom alla de olika effektdimensioner som 
studerades i Arnöfallet. Sammanlagt blev det ett 50-tal, vilket innebär en viss komplexitet i 
analysen. Ändå var det möjligt att på ett tämligen överskådligt sätt sammanfatta 
jämförelserna. Slutsatserna underlättades vidare något av att alternativ som innebar 
förbindelse åt Enköpingshållet och speciellt då brolösningen visade sig vara bäst eller mycket 
bra i nästan alla studerade avseenden.  
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KAPITEL 10 
 

INTRESSEANALYS  
 
 
Ett utmärkande drag för debatten om övergripande policyfrågor eller specifika planerings-
frågor rörande bebyggelse, vägar, flygplatser kontra andra typer av markanvändning är att 
aktörerna upplever konflikter mellan olika typer av intressen. Hur bör sådana intressen och 
möjliga konflikter behandlas i ett beslutsunderlag?  

En möjlighet för utredaren är givetvis att nöja sig med analyser på effektnivå. I så fall kan 
man ”ligga lågt” när det gäller att tala om skiljaktiga intressen, konflikter o d.  

Enligt positionsanalysen rekommenderas tvärtom att utredaren lyfter fram och artikulerar de 
intressen som påverkas och hur olika intressen förhåller sig till studerade handlingsalternativ. 
Återigen handlar det om krav på allsidighet vid framstagande av underlag för beslutsfattande i 
demokratisk anda. Förhållandet att vissa intressen gynnas och andra missgynnas bör göras 
synligt. Utredaren bör, som tidigare framhävts, eftersträva en viss integritet och stå emot 
eventuella påtryckningar av enskilda parter att redovisa tillrättalagda (och därmed 
manipulerade) bilder av valsituationen.  

Analys av påverkade intressen  
Innebörden av intresseanalys enligt positionsanalysen framgår av följande punkter:  
 

• Identifiering av intressen. Vilka aktiviteter (verksamheter) för individer påverkas olika 
beroende på om man väljer det ena eller andra handlingsalternativet i 
beslutssituationen?  

• Antaganden om målriktning. För varje aktivitet (verksamhet), som väntas påverkas 
olika görs antaganden om individernas målriktning i samband med utförande av just 
den aktiviteten. Aktivitet plus antagande om målriktning definierar intresset.  

• Antagandet om målriktning utnyttjas för angivande av en preferensordning ur varje 
intresses synvinkel i relation till studerade handlingsalternativ. För intresset I1 kan 
följande preferensordning gälla:  

 

Handlingsalternativ Intresse 
A1 A2 A3

I1 3 2 1 
 

Ett första steg är sålunda att identifiera aktiviteter (verksamheter). Liksom vi tidigare 
frågade oss vilka system som påverkas olika beroende på valt alternativ gäller det vid 
intresseanalysen att fråga sig vilka aktiviteter (verksamheter) för människor som påverkas 
olika beroende på valt handlingsalternativ.  

Exempel på aktiviteter som kan tänkas påverkas olika vid val mellan alternativa 
sträckningar för en trafikled är förflyttningsaktivitet, boendeaktivitet i område A, 
rekreationsaktivitet i område B. Exempel på verksamheter är jordbruksverksamhet i område C 
och kommersiell verksamhet i område D.  

För varje aktivitet (och därmed för de individer som är knutna till aktiviteten) antas en viss 
målriktning gälla i relation till den aktuella beslutssituationen. Boende längs den nuvarande 
sträckningen antas föredra en så låg grad av miljöstörningar (buller, luftföroreningar) som 
möjligt i samband med den aktuella aktiviteten boende, inklusive närrekreation. Mot 
bakgrund av det gjorda antagandet om mål är det möjligt att ange en preferensordning ur 
intressets synvinkel.  

En genomgång av samtliga aktiviteter (verksamheter) som påverkas olika ger en total 
uppsättning av intressen, en intressestruktur, med därtill knutna antaganden om målriktning 
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och preferensordningar. Intressena kan relateras till övervägda handlingsalternativ i en matris, 
varvid konflikter och samstämmighet mellan olika intressen artikuleras (jfr tabell l0.1).  

Det bör noteras att en dylik preferensordning kan uppnås utan att målen anges i precisa 
termer. Det räcker med en målriktning, t ex så att man kan förutse om ett alternativ ger lägre  
 

Tabell l0.l. En preferensordning anges ur varje intresses synvinkel. På detta sätt kan förekommande 
samstämmighet och konflikter mellan intressen tydliggöras.  
 

Handlingsalternativ Intresse 
A1 A2 A3

I1 3 2 1 
I2 2 1 3 
I3 2 1 3 
.    
.    
.    
Ik 3 2 1 

 

bullernivå än ett annat. Men självfället kan analysen förfinas på olika sätt. Man kan t ex i 
matrisen enligt tabell 10.1 välja att skilja på godtagbara och ej godtagbara handlingsalternativ 
sett ur visst intresses synvinkel. För att klara sådana distinktioner måste klara gränser för det 
godtagbara kunna anges (t ex i bullertermer).  

Uppgifter om antalet individer, som är knutna till enskilda aktiviteter och därmed intressen 
är ofta värdefulla. Rör det sig om 10 personer, 100 personer eller 1000 personer?  

Det kan också vara angeläget att beskriva andelen av individer knutna till viss aktivitet, som 
är speciellt utsatta (t ex för buller) och andelen av individer som är resurssvaga i inkomst-
mässigt avseende eller med hänsyn till ålder. Barn kan t ex vara mer beroende av 
grönområden i närmiljön än vuxna.  

Enligt positionsanalysen sker sålunda en renodling av intressen. Rimligheten för slutsatser i 
form av preferensordningar beror av rimligheten i de antaganden om målriktning i samband 
med aktuella aktiviteter som har gjorts.  

Sådana antaganden om mål används i samband med all samhällsplanering. För att 
närrekreation skall bli möjlig krävs att vissa områden avsätts för ändamålet. Badande i en sjö 
kan antas önska att sjön ej växer igen via näringstillförsel etc.  

Som jag ser det är det oftast enkelt att göra ”rimliga” antaganden om målriktning med 
utgångspunkt från enskilda aktiviteter. Däremot är det orimligt att göra antaganden om hur 
individer, vilka påverkas i samband med flera aktiviteter, väger samman denna påverkan.  

Den hittillsvarande diskussionen har handlat om enskilda aktiviteter och därtill kopplade 
intressen. Tabell 10.2 ger en bild av hur sådana aktiviteter och därtill kopplade intressen för 
håller sig till olika berörda individer, intressenter eller parter. Om vi utgår från en enskild 
aktivitet med därtill kopplat intresse kan antalet individer (intressenter) som ägnar sig åt den 
aktiviteten variera. Exempelvis gäller enligt tabell l0.2 att två individer (A och B) berörs av 
intresset I1 medan endast en individ (A) berörs av intresset I3.  

Läses tabellen lodrät finner man att individ å berörs i samband med två intressen 
(aktiviteter) nämligen I1 och I3. Dessutom finns med stor säkerhet ett antal aktiviteter och 
intressen för å som inte påverkas direkt men som indirekt kan påverkas av det 
handlingsalternativ som väljs i aktuell beslutssituation.  

För en utredare kan det vara legitimt att renodla intressen, inklusive angivande av 
preferensordningar, såsom sker enligt positionsanalysen. Däremot kan man, såsom tidigare 
nämnts, som regel ej sitta vid ett skrivbord och göra antaganden om hur enskilda individer 
eller intressenter väger samman olika slags påverkan till en preferensordning för individen 
(intressenten) i relation till studerade alternativ.  
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Tabell l0.2. Relationen mellan de intressen som identifieras vid positionsanalys och enskilda individer 
eller intressenter. En enskild individ kan delta i flera påverkade aktiviteter och därmed beröras av 
flera intressen.  
 

Handlingsalternativ Intresse 
A B C 

I1 X X  
I2  X X 
I3 X   
.    
.    
.    
Ik  X  
 Intressen för å som 

inte påverkas 
direkt 

Intressen för B 
som inte påverkas 
direkt 

Intressen för C 
som inte påverkas 
direkt 

 

För att få veta hur individen å förhåller sig till övervägda alternativ finns knappast andra 
vägar än att via intervjuer eller enkäter tillfråga å om hur hon eller han förhåller sig till 
valsituationen. Även för svensk förvaltning sedvanliga remissförfaranden ger 
helhetsbedömningar av detta slag ur olika parters synvinkel.  

Kan man inte gå direkt på enkäter eller remissförfaranden, kanske någon invänder. Är inte 
detta med identifiering av intressen, preferensordningar m m något onödigt?  

Vad som är onödigt eller angeläget bör givetvis relateras till den speciella utrednings-
situationen, t ex valsituationens komplexitet, tillgängliga utredningsresurser m m. I de flesta 
fall torde intresseanalysen i sig ge en väsentlig information för beslutsfattarna och dessutom 
ge ett värdefullt underlag för inriktning av enkäter och remissförfrågningar. Det kan 
exempelvis förhålla sig så att vissa individer påverkas positivt i samband med viss berörd 
aktivitet och negativt enligt annan berörd aktivitet vid val av visst handlingsalternativ jämfört 
med ett referensalternativ (t ex ett nollalternativ). De boende i ett område kanske samtidigt 
skulle vinna i tid om en väg byggs i ny sträckning och förlora genom att samma väg skär 
igenom ett omtyckt rekreationsområde. Intresseanalysen kan vara till hjälp för att leta fram 
och tillfråga de individer (intressenter) som kan väntas uppleva sådana konflikter mellan olika 
intressen.  

Att i detta sammanhang fråga efter ”betalningsvillighet” som man gör vid cost-benefitanalys 
bedöms som konstlat och föga fruktbart enligt positionsanalysens föreställningsramar. 
Positionsanalysens intresseanalys kan naturligtvis jämföras med cost-benefitanalysen i andra 
avseenden. Intresseanalysen kan sålunda relateras till den analys av fördelningseffekter 
(”distributive effects”) som cost-benefitanalytiker ibland försöker sig på. Det handlar då som 
tidigare påpekats om monetära inkomsteffekter för olika individgrupper i samhället. Sådana 
förväntade fördelningseffekter blir i så fall en tilläggsinformation till den huvudsakliga 
aggregeringen i form av nuvärdeberäkningar.  
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Intresseanalys. Exemplet Arnö  
Intresseanalysen i fallet Arnö bör ses som ett komplement till de tidigare jämförelserna mellan 
alternativ på effektnivå. I själva verket kan jämförelsen på intressenivå ses som en spegling av 
den jämförelse som sker på effektnivå. Tillskottet av ny information kan i den meningen vara 
begränsat. Ändå är denna del med eftersom många av dem som skall utnyttja analysen kan 
uppfatta en sådan sammanställning som ett viktigt komplement till den som sker på 
effektnivå.  

Ur utredningsteknisk synvinkel är det dessutom en fördel att söka sig fram på två vägar. 
Genom att både söka efter system och aktiviteter (verksamheter), som påverkas olika 
reduceras sannolikheten att väsentliga sammanhang tappas bort. Identifieringen av intressen 
kan ge uppslag till effektskillnader på systemnivå som tidigare ej uppmärksammats. Omvänt 
ger analysen på systemnivå underlag för identifiering av påverkade aktiviteter respektive 
intressen.  

I tabell l0.3 återges i sin helhet den intresseanalys som utfördes inom ramen för 
Arnöstudien. Det bör observeras att analysen på intressenivå endast avser ett tidsskede 
omedelbart efter det att visst handlingsalternativ har valts och genomförts. Det mer 
långsiktiga tänkandet i flerstegstermer med hjälp av positionsträd (irreversibla effekter, 
framtida handlingsmöjligheter, konsekvenser vid val av bestämda alternativ i framtiden) 
beaktades sålunda endast vid jämförelserna mellan alternativ på effektnivå. (Den som så 
önskar kan givetvis tänka i termer av intressen även när det gäller dessa frågor om framtida 
handlingsfrihet.)  

En snabb blick på tabell 10.3 ger ett mycket positivt intryck för alternativ A3 dvs bro mot 
Grönsöö. Detta alternativ erhåller preferensordningen 1 i en lång rad fall. Samtidigt finns 
givetvis några intressen enligt vilka A3 får en låg preferensordning, t ex det 
sysselsättningsintresse som är kopplat till färjetrafik.  

Lindragen färja mot Oknön, alternativ A2, framstår däremot ej i någon särskilt positiv dager. 
Men även i det fallet kan man finna enstaka intressen som avviker från den negativa 
huvudtendensen.  

I flertalet fall är intresset så tydligt formulerat att det blir tämligen enkelt att ange en 
preferensordning. Men i andra fall föreligger viss osäkerhet. Sådan osäkerhet har i tabellen 
markerats med frågetecken. Osäkerheten kan ha sin grund i att målriktningen angivits i flera 
dimensioner t ex för jordbruksverksamhet.  

Ibland kan sådana svårigheter hanteras genom att viss verksamhet delas upp i 
delverksamheter eller delaktiviteter som var och en kanske kan ges en tydligare målriktning. I 
andra fall kan osäkerheten reduceras genom fördjupade utredningar och studier. Samtidigt 
finns fall där bedömningar av effektskillnader mellan alternativ förblir osäkra även efter 
fördjupade studier. Det handlar då om en viss oreducerbar osäkerhet.  

Det är givetvis en avvägningsfråga hur långt man går i fråga om fördjupning av 
intresseanalysen. I fallet Arnö satsades den mesta energin på effektnivån. Att den preliminära 
analysen på intressenivå tämligen tydligt pekade i vissa riktningar reducerade vidare skälen 
för en ytterligare förfining.  
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Tabell 10.3 Resultat av intresseanalys i fallet Arnö. Preferensordning: (A0) = Frigående färja Staxh,  
(A1) = Lindragen färja Grönsöö, (A2) = Lindragen färja Oknön, (A3) = Bro Grönsöö 

 

Aktivitet/ verksamhet Antagande om 
målriktning 

Preferensordning 

  (A0) (A1) (A2) (A3) 
Varuanskaffning 
(livsmedel, bensin m m) 
åretruntboende samt 
sommar-boende på Arnö 

Så kort förflyttning som 
möjligt 

2 2 4 1 

Kommersiell verksamhet 
(livsmedel, bensin mm) i 
Trögden, ägare och 
anställda 

Så stort kundunderlag 
som möjligt 

1 1 4 1 

Kommersiell verksamhet 
i Enköping, ägare och 
anställda 

Så stort kundunderlag 
som möjligt 

1 1 4 1 

Kommersiell verksamhet 
i Strängnäs, ägare och 
anställda 

Så stort kundunderlag 
som möjligt 

2 2 1 2 

Förflyttning till låg- och 
mellanstadieskola, 
åretruntboende Arnö 

Så tät turlista och så kort 
förflyttningstid som 
möjligt 

2 2 1 2 

Förflyttning till arbete, 
åretruntboende (och 
sommarboende) Arnö 

Så tät turlista och så kort 
förflyttningstid som 
möjligt 

2? 2? 2? 1 

Förflyttning till och 
deltagande i kulturell, 
kyrklig och politisk 
aktivitet, åretruntboende 
(och sommarboende) 
Arnö 

Så tät turlista och så kort 
förflyttningstid som 
möjligt 

2? 2? 2? 1 

Förflyttning till Arnö för 
friluftsliv och besök hos 
privatpersoner. Boende i 
Trögden samt öster och 
nordost om Arnö 

Så tät turlista och så kort 
förflyttningstid som 
möjligt 

2 2 4 1 

Förflyttning till Arnö för 
friluftsliv och besök hos 
privatpersoner. Boende i 
Strängnäs och söder om 
Arnö 

Så tät turlista och så kort 
förflyttningstid som 
möjligt 

3 3 1 2 

Boende och andra som 
vistas på Arnö 

Så stor trygghet som 
möjligt vid insjuknande 
och olycksfall 

2? 2? 4? 1 

Förflyttning melIan 
Arnö och fastland 

Så stor fysisk driftsäker-
het som möjligt 

2? 3? 3? 1 
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Tabell 10.3 Resultat av intresseanalys i fallet Arnö forts. 

Aktivitet/ verksamhet Antagande om 
målriktning 

Preferensordning 
 

  (A0) (A1) (A2) (A3) 
Förflyttning på Arnö och 
inom angränsande delar 
av fastlandet 

Så liten olycksfallsrisk i 
trafiken som möjligt 

2? 2? 2? 1? 

Sjöfart, förflyttning på 
Mälaren till och från 
Köping/Västerås (ägare 
till rederier, anställda 
och kunder) 

Så kort gångtid och så 
låga transportkostnader 
som möjligt 

3 1 3 1 

Skogsbruk, Arnö (ägare 
och anställda) samt 
virkesförsörjning 
(nationellt intresse) 

Så låga 
transportkostnader, så bra 
arbetskraftsrekrytering 
och så bra brandskydd 
som möjligt 

2 3 3 1 

Jordbruk, Arnö (ägare 
och anställda) samt 
livsmedelsförsörjning 
(nationellt och/eller 
globalt intresse) 

Så låga 
transportkostnader, så bra 
arbetskraftsrekrytering 
och så bra brandskydd 
som möjligt 

2? 3? 3? 1 

Arbete i samband med 
färjetrafik 

Så stor sysselsättning som 
möjligt 

1 2 2 4 

Arbete i samband med 
materialleverans, 
fartygsbyggen och 
anläggningsarbeten 

Så stor sysselsättning som 
möjligt 

2 3 3 1 

Kulturvård bebyggelse, 
Grönsöö 

Så bra underhåll som 
möjligt av befintliga 
byggnader 

2 2 2 1 

Kulturvård, 
strandbebyggelse 
Grönsöö 

Så liten trafik som 
möjligt med lastfartyg på 
Grönsööfjärden och så 
låg hastighet som möjligt 
vid given trafikmängd 

3 2 4 1 

Naturvård, Arnö Vidmakthållande av ett 
öppet odlingslandskap 

2? 2? 2? 21? 

Skattebetalarintresse, 
statligt via vägverk, 
sjöfartsverk, postverk m 
m 

Så låga anläggnings- och 
driftskostnader som 
möjligt 

4 3? 1? 1? 

Skattebetalarintresse, 
kommunalt inkl 
landstingskommunalt 

Så låga anläggnings- och 
driftskostnader som 
möjligt 

2? 2? 2? 1 

 
En viktig tilläggsinformation är givetvis antalet berörda personer för vart och ett av de 
identifierade intressena. En grov uppfattning om detta erhålls av de tidigare nämnda siffrorna 
för antalet åretruntboende på ön (ca 20), antalet sommarboende (kanske 200) och antalet 
besökande på ön per år, kanske mellan 2000 och 5000 per år. Antalet besök på ön blir 
troligtvis större i det fall att en bro byggs (jfr alternativ A3)  
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I vad mån berörs vissa individer eller organisationer i samband med flera aktiviteter 
(verksamheter)? De grupper man först kommer att tänka på är de åretruntboende och 
sommarboende på Arnö som uppenbart berörs i samband med flera av de identifierade 
aktiviteterna och därmed intressena. Även personer som ej bor på ön men är knutna till den 
genom fastighetsägarintressen hör till dem vars åsikter och bedömningar var föremål för 
särskild uppmärksamhet.  

Kontakten med dessa intressenter kan beskrivas som strukturerade samtal vilka inleddes 
tidigt för att få en uppfattning om respektive intressents problembild, bl a idéer om och 
värderingar av tänkbara handlingsalternativ. Någon fullständig statistisk studie av samtliga 
Arnöbors åsikter genomfördes dock ej.  

De personer som tillfrågades, Lennholms som arrenderar Arnö prästgård och det tiotal 
personer som bor vid Arnöberg uttalade emellertid enstämmigt att de i första hand föredrar 
bro via Grönsöö (A3) och i andra hand färjeförbindelse i riktning mot Trögden (A0 och A1) 
Inställningen till Oknö-alternativet var negativ.  

Ägaren till skogsfastigheten Utö, von Ehrenheim, angav en likartad preferensordning. 
Inställningen till Oknö-alternativet var mycket negativ. Ägaren till den största markenheten på 
Arnö (Arnöberg, Oxhagen m m), Nordström, var mer tudelad i sin inställning. Detta hänger 
samman med att familjen var knuten till en fastighet vid Åkers styckebruk i Strängnäs 
kommun. 
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KAPITEL 11 
 

SAMMANFATTNING AV 
BESLUTSUNDERLAG OCH 

VILLKORLIGA SLUTSATSER  
 
 
De metoder för genomförande av utredningar som behandlas i denna bok är aktuella i 
valsituationer som kännetecknas av viss grad av komplexitet. Någon utredning behövs ju 
knappast i en valsituation som av samtliga inblandade upplevs som enkel.  

Den komplexitet som kännetecknar en viss valsituation kan mötas med olika strategier. Man 
kan försöka blunda inför komplexiteten och låtsas som att valsituationen är enkel. En annan 
väg är att försöka beakta en stor del av komplexiteten men att reducera det komplexa till 
något enkelt, t ex genom att sätta priser på olika deleffekter och summera till nuvärden. 
Komplexiteten trollas då bort och ersätts av enkelhet.  

För att uppnå överskådlighet måste vissa förenklingar ske men extrem förenkling såsom vid 
cost-benefitanalys innebär att resultatet kan ifrågasättas med avseende på såväl 
kunskapsmässig som värderingsmässig relevans. En siffra som beslutsfattare och andra 
berörda ej tar på allvar riskerar att stjälpa mer än den hjälper. Om det dessutom är så att 
skepsisen ökar ju bättre beslutsfattarna förstår de principer och det regelsystem som 
kännetecknar CBA finns all anledning att se sig om efter alternativa metoder.  

Positionsanalysen innebär att viss komplexitet kvarstår även i sammanfattning och 
slutsatser. Beslutsunderlagets relevans för berörda parter, beslutsfattare och andra aktörer 
bedöms därmed öka. Men självfället ställs även vid positionsanalys krav på att 
beslutsunderläget kan sammanfattas på ett fåtal sidor.  

Sammanfattning av beslutsunderlag, osäkerhet och möjligheter till fortsatt utredning  
Sammanfattningen av beslutsunderlag kan ske i den typ av matriser som tidigare har 

diskuterats. Dels kan alternativen jämföras på effektnivå, dels på intressenivå, dvs i relation 
till påverkade intressen (jfr tabell 11.1 och 11.2). Matriserna visar ett fall med fyra 
handlingsalternativ A0, A1, A2 och A3. Dessa jämförs med avseende på k effektdimensioner 
E1, E2 ... Ek och n identifierade intressen I1, I2 tom In. Exempel på utfall av jämförelserna har 
angivits i tabellerna.  
 
Tabell 11.1. Matris för sammanfattning av jämförelser mellan alternativ på effektnivå.  
 

Handlingsalternativ Effektdimensioner 
A1 A2 A3

E1 Något bättre än 
A0

Likvärdig med 
A0

Något sämre än 
A0

E2 Likvärdig med 
A0

Avsevärt bättre 
än A0

Avsevärt bättre 
än A0

.    

.    

.    

Ik Något sämre än 
A0

Avsevärt bättre 
än A0

Något sämre än 
A0
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Tabell 11.2. Matris för sammanfattning av jämförelser mellan alternativ på intressenivå.  
 

Handlingsalternativ Intressen 
A0 A1 A2 A3

I1 4 1 2 2 
I2 2 3 1 4 
I3     
.     
.     
In 1 2 3 4 

 
Dessa jämförelser inriktas såsom huvudregel på ett tidsskede efter det att den övervägda 
investeringen (t ex ett vägbygge) genomförts. Men alla skeden som tidigare nämnts, nämligen 
anläggnings- eller byggskedet, driftsskedet och inverkan på framtida handlingsfrihet, inte 
minst på lång sikt beaktas i sammanfattningen.  

Man kan t ex tänka sig fall där en rad olika aktiviteter och verksamheter påverkas under 
byggskedet. I Hälsingborg övervägs t ex omfattande ombyggnader av tåg-färjeterminaler med 
tunnelalternativ m m. Anläggningsarbetena kan då väntas störa en rad befintliga aktiviteter 
och verksamheter i olika grad. Vid sådana fall med lång byggnadsperiod kan det vara 
motiverat med särskilda matriser som avser just byggskedet.  

När det gäller effekter på framtida handlingsfrihet kan man naturligtvis i sammanfattningen 
hänvisa till den tidigare texten. En annan möjlighet är att göra särskilda sammanställningar 
där det direkt framgår hur varje enskilt alternativ utesluter, försvårar eller öppnar framtida 
valmöjligheter av bestämda slag.  

Frigörelsen från ett endimensionellt reduktionistiskt tänkande innebär att frågan om 
”dubbelräkning” blir mindre intressant vid positionsanalys jämfört med CBA. För den som 
tror sig kunna samla upp flertalet eller alla effekter i ett enda tal gäller det ju däremot att se 
upp så att ”samma effekt” inte stoppas in i additionsprocessen vid flera tillfällen.  

En kvalitativ aspekt på sammanfattningen liksom på utredningen som helhet är att utredaren 
öppet försöker redovisa förekommande osäkerhet. Detta innebär ett avvisande av den 
traditionella expertroll som ibland innebär att utredaren förväntas vara säker på sin sak och 
låtsas veta svaren även när den egna kunskapen brister eller osäkerheten är genuin, dvs ej kan 
reduceras.  

I de fall förekomsten av osäkerhet kan sammankopplas med brist på viss kunskap som 
åtminstone till en del kan erhållas genom fortsatt sökverksamhet ligger det nära till hands att 
specificera vad som kan göras genom att på olika punkter gå vidare i utredandet. Uppgifter 
om vad det kostar i tid och pengar att gå vidare och vad utbytet kan tänkas bli vid olika 
resursinsatser är naturligtvis värdefulla.  

Men det finns också, som nämnts, en osäkerhet som är svårare att eliminera genom fortsatt 
utredande. De mer långsiktiga effekterna av att bygga en motorväg eller att knyta samman en 
ö i glesbygden med fastlandet enligt olika alternativ beror på hur samhällsutvecklingen i stort 
kommer att gestalta sig. Vad kommer att ske när det gäller priser på bensin (eller annan 
energi) jämfört med andra priser? Hur kommer människors värderingar att förskjutas när det 
gäller transporter långa sträckor mellan bostad i glesbygd och arbete i de större orterna? Eller 
kommer glesbygden att enligt någon självtillitsideologi bli mindre beroende av större 
tätortsområden?  

När det gäller sådana frågor kan man inte ta för givet att utredaren gör en bättre prognos än 
beslutsfattarna. Delvis handlar det ju också om vad som är en önskvärd utveckling, vilket 
rimligen politikerna bör vara ”experter” på. En möjlighet i detta läge är att ställa olika 

 67



 

tänkbara framtidsbilder (scenarier) mot varandra, vilka för ett visst framtida tidsskede, t ex år 
2000, antyder hur situationen då kan tänkas vara. Scenarierna kan väljas så att de återspeglar 
extrema utvecklingar åt olika håll liksom mer kompromissartade utvecklingsvägar.  

Man kan sedan pröva förenligheten mellan varje handlingsalternativ idag och vart och ett av 
de framtida scenarierna. Om t ex bilismen har avtagit i hög grad år 2000 kan vi då komma att 
undra över (och kanske ångra) att vi fortsatte bygga motorvägar långt in på 80-talet. Om ingen 
vill bo på Arnö år 2000 bl a på grund av att de öppna fälten har ersatts med skog kan en 
tidigare satsning på bro kanske ifrågasättas.  

I tabell 1.3 visas hur tre handlingsalternativ som idag övervägs kan relateras till tre 
ömsesidigt uteslutande framtidsscenarier avseende visst framtida tidsskede med avseende på 
förenlighet. Framtidsbilderna betecknas S1, S2 och S3 
 
Tabell 11.3. Bedömda relationer mellan enskilda handlingsalternativ och tänkbara framtidsbilder för 
år 2000 (scenarier) kan t ex beskrivas i en matris.  
 

Framtidsbilder (scenarier) Handlings-
alternativ S1 S2 S3

A0 hög grad av 
förenlighet 

viss förenlighet liten grad av 
förenlighet 

A1 viss förenlighet hög grad av 
förenlighet 

viss förenlighet 

A2 liten grad av 
förenlighet 

viss förenlighet hög grad av 
förenlighet 

Sammanfattning av beslutsunderlag. Fallet Arnö  
I Arnöstudien sammanfattades beslutsunderlaget dels i form av jämförelser på effektnivå (som 
i denna bok endast ofullständigt återgivits) dels såsom jämförelser på intressenivå (tabell 
10.3). Några separata matriser för byggnadsskedet (t ex avseende sysselsättningseffekter) eller 
avseende påverkan på framtida valfrihet (irreversibilitet m m) redovisades ej utan dessa 
effekter ingick som delar i den sammanfattande matrisen på effektnivå.  

När det gäller möjligheter att reducera osäkerhet genom fortsatta studier utpekades flera 
delområden. Nedanstående text är hämtad direkt ur Arnöstudien (sid 183-184).  
 

”1. Bro via Grönsöö (alt 3) bör specificeras bättre med avseende på 
brokonstruktion. Detta är f n svårt eftersom projekteringsarbete ej har bedrivits. En 
viss förbättring av beslutsunderlaget i detta avseende torde dock vara möjlig. 
Eventuellt bör alternativa brokonstruktioner och dessas konsekvenser behandlas.  
2. Vid given brokonstruktion bör bedömningar göras av effekter på berörda 
vattenekosystem. Även bedömningar av ekologiska effekter som en följd av 
muddring vid Hovmangrundet bör ske i samarbete med limnologer, hydrologer e d.  
3. Det är angeläget att få fram en säkrare skattning av tidsvinsten för sjöfarten till 
Köping eller Västerås för det fall att huvudfarleden skulle flyttas. Försök bör också 
göras att skatta den penningmässiga kostnadsreduktionen för berörda fartyg och 
totalt för enskilda år.  
4. Även frågor som gäller hushållning med energi vid transporter kan göras till 
föremål för en grundligare belysning. Skillnader när det gäller servicetillgänglighet 
på Enköpings- respektive Strängnässidorna torde innebära större energiåtgång vid 
val av alternativ 2. Åtgången av bunkerolja vid fartygstransport till Västerås och 
Köping torde vidare reduceras vid val av alternativen l och 3. För att bedöma 
storleken av denna reduktion bör bl a en säkrare skattning göras av skillnaden i 
längd mellan den nuvarande huvudfarleden och farleden mellan Arnö och Oknön.  
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5. En annan osäker punkt gäller de lindragna färjornas fysiska driftsäkerhet. Säkrare 
bedömningar bör tas fram t ex genom att systematiskt ta till vara de erfarenheter 
som föreligger på andra håll i landet där lindragen färja används. En viktig fråga är 
också den handlingsberedskap som finns eller inte finns i form av reservfärjor. Man 
kan knappast fatta beslut om lindragen färja förrän dessa frågor närmare har 
studerats.  
6. Slutligen kan kommunala (inklusive landstingskommunala) konsekvenser, såväl 
monetära som icke-monetära, göras till föremål för fördjupat studium, t ex genom 
kontakt med berörda förvaltningar i Enköpings och Strängnäs kommuner.”  

 

När det gäller punkt 1, förbättrat beslutsunderlag beträffande bro, skedde viss fördjupning i 
slutskedet av utredningsarbetet vilket tog sig uttryck i en efterskrift. Samma sak gäller punkt 
3, skattning av tidsvinst och reducerad monetär kostnad för fartygstransport vid flyttning av 
huvudfarled. (En huvudfarled på Oknö-sidan beräknades ge en kostnadsreduktion på ca 
200.000 kr per år.)  

Vägverkets val av lindragen färja mot Oknön har i efterhand lett till en livlig debatt om 
olycksfallsrisker i relation till korsande trafik t ex vid dimma (jfr punkt 5).  

Utöver den reducerbara osäkerheten gjordes också vissa försök i Arnöstudien att hantera 
den mer genuina osäkerheten på ett systematiskt sätt. Ett antal ömsesidigt uteslutande 
scenarier (framtidsbilder) utformades vilka föreslogs avse är 1995. De variabler som 
beaktades vid konstruktion av scenarierna var  
 

• energiprisernas framtida utveckling vid jämförelse med andra priser  
• det aktuella glesbygdsområdets framtida grad av attraktivitet ur boendesynpunkt  
• framtida livsmedelsbehov och därmed behov av uppodlade marker.  
 

Tabell 11.4 ger en uppfattning om de framtidsbilder som utformades. Exempelvis 
framtidsbild 6 svarar mot en utveckling där energipriser i stort följer andra konsumentpriser, 
där det framtida (t ex år 1995) behovet av uppodlade marker är litet liksom intresset för 
glesbygdsboende i området. Framtidsbild 3 svarar mot en motsatt extrem.  

En viss uppfattning om rimligheten i sådana enskilda framtidsbilder kan erhållas genom att 
studera den senaste tidens trender men ytterst handlar det som nämnts om en genuin 
osäkerhet.  
 

Tabell 11.4. Genom att kombinera förväntningar om energipriser, förväntningar om framtida intresse 
för boende i mälarområdet och förväntningar om behov av uppodlade marker kan alternativa 
framtidsbilder konstrueras.  
 

  ENERGIPRISER 
  Utvecklas i takt med andra priser Höjs snabbare än andra priser 
  Starka önske-

mål om gles-
bygdsboende i 
mälarområdet 

Litet intresse för 
glesbygdsboende 
i mälarområdet 

Starka önske-
mål om gles-
bygdsboende i 
mälarområdet 

Litet intresse för 
glesbygdsboende 
i mälarområdet 

Stort behov 
av uppodlade 
marker 

1 2 3 4 
 
 

Framtida 
livsmedels-
behov Litet behov 

av uppodlade 
marker 

5 6 7 8 
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Sätt att se på beslutsfattarnas val samt villkorliga slutsatser  
Varje metod för utformning av beslutsunderlag är kopplad till vissa föreställningar om 
utredarrollen, beslutsfattarrollen liksom föreställningar om hur det går till när beslut fattas.  

Enligt en traditionell utredarroll bör ”resultatet” av utredningen vara tämligen entydigt. 
”Detta handlingsalternativ är bäst”. ”Som utredare rekommenderar jag att detta 
handlingsalternativ genomförs”. För att uppnå en sådan entydighet är det i de flesta fall 
nödvändigt att tillämpa en aggregeringsfilosofi, dvs använda någon av kategori I eller II-
metoderna i tabell 2.1.  

Filosofin bakom positionsanalysen är en annan. Självklart kan även positionsanalysen 
resultera i att ett visst handlingsalternativ visar sig vara bäst med avseende på alla studerade 
effekter och identifierade intressen. Arnö-studien ligger i själva verket ganska nära en sådan 
entydighet. Men i flertalet fall av offentligt beslutsfattande handlar det om konflikter mellan 
olika intressen och konflikter mellan olika parter (intressenter).  
 
 

Varje handlings-
alternativ för-
väntas ge en viss 
effektprofil 

}   
PRÖVNING 

AV 
FÖRENLIGHET

 {
Varje beslutsfattare 
har en viss 
ideologisk/ 
värderingsmässig 
profil 

 

Figur 11.1. Sätt att se på enskilda beslutsfattares val vid positionsanalys. Varje beslutsfattare prövar 
förenligheten mellan å ena sidan den egna ideologin, dvs föreställningar om en önskvärd 
samhällsutveckling och effektprofilen för vart och ett av de övervägda handlingsalternativen.  
 

Positionsanalysen ansluter till en holistisk filosofi innebärande att man strävar efter att fånga 
helheter i lägen där andra metoder är reduktionistiska. Å ena sidan finns de enskilda 
handlingsalternativen som vart och ett enligt den genomförda utredningen förväntas ge en viss 
helhet av effekter i relation till olika intressen och avseende olika tidsskeden. När det gäller 
denna helhet av effekter kan termen ”effektprofil” vara lämplig (jfr figur 11.1). Å andra sidan 
finns beslutsfattaren med sin helhet av värderingar och föreställningar om en önskad 
samhällsutveckling. Denna värderingsmässiga helhet kan benämnas ideologisk profil.  

Beslutsfattaren förväntas pröva eller matcha den egna ideologin mot effektprofilen för varje 
handlingsalternativ. Beslutsfattaren B1:s ideologi prövas alltså först mot alternativ A0:s 
effektprofil, därefter mot A1:s effektprofil etc med syftet att finna det alternativ som ger den 
högsta graden av förenlighet. Ibland är det relativt enkelt att finna det ur beslutsfattarens 
synvinkel mest passande alternativet. I andra fall är det svårare, vilket kan leda till krav på 
nya alternativ eller fördjupad utredning av befintliga alternativ. Beslutsfattaren B2 som kan 
vara en politiker tillhörig ett annat politiskt parti genomför å sin sida en liknande matchning 
och kan då komma till samma slutsats som B1 eller ett alternativ som avviker från det som 
bäst passar B1:s preferenser.  

Utredarens primära uppgift blir att ta fram de enskilda handlingsalternativens effektprofiler 
och att underlätta jämförelser mellan olika alternativ. Hon eller han kan dessutom göra försök 
att artikulera alternativa värderingsmässiga eller ideologiska utgångspunkter för ett val mellan 
alternativen. Dessa möjliga ideologier kan sedan utgöra grund för formulering av villkorliga 
slutsatser. Även de tidigare behandlade scenarierna kan beaktas i sådana villkorliga slutsatser.  

Ordet ideologi kan naturligtvis stå för grundläggande politiska idéer av typ socialism kontra 
liberalism. Ibland pekar sådana traditionella ideologier i viss riktning när det gäller val av 
handlingsalternativ. Även distinktioner mellan renodlad inriktning på ekonomisk tillväxt i 
BNP-termer med därtill kopplad teknikoptimism, storskalighet m m och ekologisk grundsyn, 
decentralisering, småskalighet kan beaktas vid formulering av alternativa ideologiska 
utgångspunkter. Oftast torde det därjämte bli frågan om mer jordnära distinktioner, t ex 
privatbilism kontra kollektivtrafik, förändringar i riktning mot mer glesbygdsboende eller 
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tvärtom ett tätare boende. Beslutsfattarens viljeinriktning handlar också om villighet att satsa 
pengar och andra resurser på att lösa den aktuella frågan (t ex fastlandsförbindelse för Arnö) i 
relation till satsningar inom helt andra områden. Beslutsfattaren gör alltså bedömningar av 
vilken nytta inbesparade belopp – t ex genom att inte välja det dyraste alternativet – kan göra i 
annan användning.  

En ideologi av typ K kanske pekar på A0 medan en ideologi av typ L pekar ut A3 som bäst. 
En viss ideologi M kanske pekar ut två alternativ A2 och A3 som likvärdiga osv. Det kan 
också vara så att det vid viss ideologisk utgångspunkt är svårt att finna något alternativ som är 
utformat så att det ger effekter vilka svarar mot de målriktningar och intressen som uttrycks i 
ideologin.  

Sådana försök till formulering av villkorliga slutsatser kan naturligtvis underlätta för dem 
som skall fatta beslut. Men strängt taget är det ju beslutsfattarna själva som är specialister på 
ideologi och politik. Det finns darför knappast anledning att ställa förekomst av villkorliga 
slutsatser som ett krav för att man skall kunna hävda att positionsanalysens metodologiska 
regler har följts.  

Villkorliga slutsatser.  Fallet Arnö  
I Arnö-studien behandlades de villkorliga slutsatserna i tre steg. Först redovisades ”några 
officiella politiska utgångspunkter” dvs ett antal uttalanden inom ramen för den statliga 
regionalpolitiken. Dessa handlade om länsstyrelsens roll i länsplaneringen för att förverkliga 
regionalpolitiska mål (Prop 1978/79:112 s 70-75). Bl a gäller att länsstyrelsen har en 
pådrivarroll när det gäller andra myndigheters, t ex vägverkets, beaktande av de 
regionalpolitiska målen.  

I ett andra steg redovisades sammanfattande resonemang om effekter vid val av respektive 
handlingsalternativ. Denna diskussion följdes slutligen i ett tredje steg av viss 
känslighetsanalys, dvs en diskussion av hur effektbilden förändras om enskilda 
handlingsalternativ modifieras på visst sätt (t ex ökad turtäthet vid lindragen färja mot 
Oknön).  

När det gäller det som ovan har kallats steg två, dvs en sammanfattande effektbild, 
behandlades först noll-alternativet, dvs oförändrade förhållanden med frigående färja mellan 
Staxhammar och Strandby. Det konstaterades att alternativet i monetärt avseende  
 

”är dyrt både med avseende på anläggningskostnader och driftskostnader. Som 
framgått av effektbeskrivningen är alternativet i en rad icke-monetära avseenden 
jämförbart med övriga alternativ, som syftar till att förbinda Arnö med Trögden. En 
fördel kan vara att några nya naturingrepp för tillfartsvägar etc ej erfordras. På samma 
sätt bevaras de sociala traditioner som är knutna till den nuvarande färjan”.  

 

Det är fullt tänkbart att enskilda samhällsmedborgare föredrar noll-alternativet. Men för andra 
torde den något dystra monetära kostnadsbilden verka avskräckande.  
Beträffande ”förändringsalternativen” fördes följande resonemang:  
 

”Det mest slående i den tidigare effektbeskrivningen torde vara den långa raden av 
fördelar som gäller för bro via Grönsöö. Anläggningskostnaderna är högst för detta 
alternativ och driftskostnaderna lägst. När alternativet jämfördes med 
vägförvaltningens förslag till lösning, Oknöalternativet (alt 2), framkom att utfallet var 
beroende av val av räntesats. Som jag ser det kan man ej åberopa någon korrekt 
räntesats i sammanhanget. Ändå synes en sammanvägning i detta begränsade avseende 
ge vid handen att bro via Grönsöö (alt 3) är likvärdig med Oknöalternativet (alt 2) när 
det gäller beaktade monetära kostnadsposter”. 

 
Effektdiskussionen vidgades sedan till monetära effekter för andra parter än vägverket (med 
tillhörande skattebetalarintresse) samt slutligen till den långa raden av icke-monetära effekter:  
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”En totalbild av monetära effekter ur olika intressenters synvinkel (inblandade 
kommuner, jordbruks- och skogsföretag med verksamhet på Arnö – jfr t ex 
brandskyddsintresset – rederier, kunder avseende transporter till sjöss, säljenheter i 
glesbygd, åretruntboende och sommarboende på Arnö, andra trafikanter till ön etc) 
torde avsevärt förskjuta bilden till broalternativets förmån. Härtill kommer alla de icke-
monetära effekter, som tydligt talar till fördel för lösningar i riktning mot Trögden och 
speciellt för bro framför färja. Hit hör en rad sociala effekter (social förankring, 
tillgänglighet för allmän och kommersiell service, service vid olycksfall, deltagande i 
föreningsliv, kyrkliga och politiska sammankomster). Även effekter avseende 
kulturvård (skydd av vissa byggnader vid Grönsöö), institutionella förhållanden 
(klarhet respektive brist på klarhet rörande framtida administrativa gränser) talar till 
förmån för broalternativet.  
Det är givetvis tänkbart att välja lindragen färja via Grönsöö (alternativ 1) som ett 
mellansteg på väg mot en eventuell slutlig brolösning. Då drar man ned 
anläggningskostnaderna betydligt (trots den nödvändiga muddringen vid 
Hovmangrundet) men får finna sig i betydligt högre driftskostnader än vid bro. Ett val 
av alt 1 innebär att man vid ett eventuellt framtida brobygge kan klara sig med 
befintliga tillfartsvägar.”  

 

Endast ett fåtal effekter och intressen talar till förmån för det av vägverket förordade Oknö-
alternativet. Hit hör t ex kommersiella intressen i Strängnäsområdet. Som tidigare nämnts 
kännetecknas ett broalternativ via Grönsöö av viss osäkerhet t ex beträffande ekologiska och 
landskapsestetiska aspekter.  

Även den tredje delen av sammanfattningen, känslighetsanalysen, pekade i riktning mot 
broalternativet som det bästa. I den grundläggande analysen kopplades sålunda varje 
färjeförbindelse till en viss föreställning om turlistans utformning. Beräkningarna baserades 
på den turlista som genomfördes 1 oktober 1979 och som innebär att turer saknades vissa 
timmar mitt på dagen samt efter kl. 20. Men alternativa turlistor med ökad turtäthet bedömdes 
som möjliga i ett senare tidsskede (jfr dagens turlista enligt uppföljning redovisad i slutet av 
kapitel 11). Däremot sades alternativ med en ännu glesare turtäthet än den som infördes 
nämnda datum knappast vara aktuella. Följande citat visar hur dessa frågor behandlades i 
studien.  
 

”Innebörden av en ökad turtäthet är den att de årliga driftskostnaderna stiger och att 
man beträffande andra effekter närmar sig de förhållanden som gäller vid bro.  
En framtidsmöjlighet är t ex att återgå till den turlista som gällde före 1 oktober 1979. 
Detta skulle öka driftskostnaderna och samtidigt minska olägenheterna av 
glesbygdsboendet i olika avseenden.  
Min personliga bedömning är den att den nuvarande turtätheten är undermålig och att 
det är tvivelaktigt om man i dagens läge överhuvudtaget kan tala om en fungerande 
färjeförbindelse. Uppehållet mitt på dagen är besvärande liksom frånvaron av sena 
kvällsturer.  
I den mån en sådan uppfattning delas av andra blir konsekvensen den att man bör räkna 
med högre driftskostnader för färja än dem som använts i huvudkalkylen. Ju större 
turtäthet man kräver desto förmånligare blir broalternativet jämfört med färja.  
Det bör tilläggas att servicenivån vid färjetrafik ej bara är en fråga om fasta turer enligt 
turlista. Också möjligheten att på annan tid av olika skäl begära extraturer bör beaktas. 
Förändringen den 1 oktober 1979 innebär en försämring också i detta avseende.” 
(Söderbaum och Zerihun 1981 s 191.)  

 
Min slutsats av den förda analysen blir att det visserligen är möjligt att ange 
värderingsmässiga utgångspunkter som gör det av vägverket förordade Oknöalternativet till 
det mest passande alternativet (t ex att kommersiella intressen på Strängnäs-sidan prioriteras 
framför alla andra intressen) men att dessa värderingar är ”en aning” speciella. Flertalet 
intressen pekar i stället mot fortsatt förbindelse med Trögden dvs åt Enköpingshållet via 
Grönsöö. Inte minst om man tror på ett stort framtida intresse för glesbygdsboende i 
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storstadsnära områden (jfr den tidigare diskussionen om framtidsbilder) är bro den mest 
naturliga lösningen.  

Men vägverket valde alltså att driva igenom alternativet med lindragen färja mot Oknön. 
Detta förhållande ger anledning till en serie frågor, som vi senare skall återkomma till. 
Utredningar och metoder för genomförande av utredningar bör ses i ett vidare sammanhang. 
Förekomsten av en enligt vissa kriterier välgjord utredning garanterar inte ett klokt beslut.  

Andra tillämpningsstudier med positionsanalys  
Arnöstudien är en av de studier som utförts med hjälp av positionsanalys. Därutöver har 
tidigare nämnts några tillämpningsstudier vilka behandlar markanvändning i Uppsala 
kommun (Söderbaum 1978) och val av sträckning för E 4 i Timrå kommun vid Indalsälvens 
utlopp i Östersjon (Kumm 1979).  

Arnöstudien är intressant i många avseenden men kanske inte det bästa exemplet om man t 
ex är intresserad av miljö- och naturvårdsfrågor och möjligheter att beskriva miljöeffekter i 
positionstermer. I det avseendet är den nämnda Timråstudien bättre liksom en serie studier 
som utförts vid Norges lantbrukshögskola i Ås.  

Bland dessa senare kan nämnas en som behandlar konflikten mellan naturvärn och kraft-
verksutbyggnad i Tovdalsälven, dvs den enda ej utbyggda älven i södra Norge (Dale m fl 
1978). Samma författare studerade markanvändningskonflikter i Gardermoenområdet inför 
planerna på en storflygplats för Oslo (Dale m fl 1978). Andra studier från Norges 
lantbrukshögskola där positionsanalysen tillämpats berör vägsystem för Ås kommun (Amdam 
och Hansson 1977), markanvändnings- och utvecklingsalternativ för en ö, Bastøy, i Oslo-
fjorden (Hansen och Hugo 1984) och lokalisering av träindustri (Lunnan 1976). En student, 
Geir Tvedte, valde att använda positionsanalysens begreppsapparat för att strukturera en 
tidningsdebatt om strukturen för mejerinäringen i Sør-Østerdalsregionen.  

Vid Helsingfors universitet har Antti Leskinen (1983) gjort en studie om avloppshantering i 
glesbygd. Uranbrytning vid Ranstad har varit föremål för en positionsanalytisk ansats 
(Mårtensson 1978) liksom ett omdiskuterat ishallsbygge i Hofors (Bertilsson och Wigert 
1977). Dessa studier har tillkommit vid högskolorna i Karlstad respektive Örebro.  

Vid Lunds universitets tekniska fakultet använde Lennart Thörnqvist (1975) 
positionsanalysen som en av flera inspirationskällor för ett förslag till metodik vid kommunal 
energiplanering. När det gäller byggande i berg (lagerutrymmen, tunnlar etc) har en referens-
ram utarbetats i samarbete med ScandiaKonsult (Söderbaum 1977). Liknande diskussioner 
har förts när det gäller riskanalys och hälsoekonomi, speciellt förebyggande av cancer samt 
arbetsmiljöfrågor (1984, 1985).  

Hittills har en påfallande stor andel av tillämpningarna utförts vid universitet och högskolor, 
ofta i samarbete med uppdragsgivare inom kommuner och myndigheter. Som exempel på 
studier vilka initierats och utförts av tjänstemän i offentlig förvaltning kan en norsk studie av 
Aksel Hagen m fl om fjällturism och friluftsliv (Beito-Beitostølenutvalet 1983) liksom en 
lokaliseringsstudie av Torsten Persson avseende skatteförvaltning (Länsstyrelsen i Jämtlands 
län 1981) anföras.  

De två sistnämnda studierna utgör samtidigt exempel på vad författarna kallar en 
”förenklad” positionsanalys. Mot bakgrund av den föreliggande utredningssituationen väljer 
man en ambitionsnivå som är anpassad till problemets natur och tillgängliga 
utredningsresurser.  
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KAPITEL 12 
 

METODERNA I ETT VIDARE 
PERSPEKTIV  

 
 
När man väljer mellan alternativa metoder för utformning av beslutsunderlag, t ex mellan 
cost-benefitanalys och positionsanalys är den rent metod-tekniska kunskapen värdefull. Den 
kunskapen talar om hur det går till att utföra en utredning enligt viss metod.  

Därutöver är det emellertid angeläget att utveckla förmågan att se de enskilda metoderna i 
ett vidare perspektiv. Hur förhåller sig de enskilda metoderna till olika strömningar inom 
nationalekonomin? Vilka skillnader finns mellan olika metoder när det gäller ideologiskt 
innehåll? Sådana frågor om sätt att se på ekonomi, utveckling, effektivitet samt allmänt 
värderingar behandlas i kapitel 12 och är viktiga, t ex om man önskar förstå varför en 
utrednings- och beslutsprocess utvecklas på visst sätt.  

Men perspektivet bör vidgas också i andra avseenden, t ex om vi önskar förstå vad som 
hände i fallet Arnö färja. Utöver begreppsapparat och ideologi handlar det om institutioner, 
aktörer och maktförhållanden. Dessa senare frågor skall tas upp i kapitel 13.  

Metoderna i relation till skolbildningar inom nationalekonomin 
 I föreliggande kapitel hävdas följande teser:  
 

• Det finns idag inom nationalekonomin flera konkurrerande paradigmer med därtill 
kopplade skolbildningar.  

• Enskilda forskares eller utredares förhållningssatt till enskilda paradigmer är inte enbart 
en fråga om vetenskapliga kriterier utan handlar dessutom om subjektiva förhållanden 
såsom tro och värderingar.  

• De enskilda metoder som tidigare beskrivits kan studeras med avseende på kopplingen 
till alternativa paradigmer.  

• Metoderna kan dessutom studeras och jämföras med avseende på ideologiskt innehåll.  
Termen paradigm användes först av Kuhn (1962) som i sina vetenskapsteoretiska studier 
främst var inriktad på naturvetenskaper. Paradigm kan definieras som begreppsmässigt och 
teoretiskt perspektiv inom en vetenskap. Man kan också tala om en vetenskaplig världsbild 
(”world-view” eller ”Weltanschauung”).  

Kuhns intresse inriktade sig på tydliga paradigmskiften. En i visst skede dominerande 
paradigm kommer i tvivelsmål genom att vissa fakta ej kan förklaras med hjälp av 
dominerande teori. Efter en tid kanske alternativa teorier förs fram, vilka gör anspråk på att 
förklara de fakta som ej passade in i den gamla teorin. Om den nya teorin även i andra 
avseenden uppfyller vetenskapliga krav kan ett paradigmskifte tänkas ske. Den gamla teorin 
tonas ned eller förkastas och en ny kommer i stället.  

Även inom nationalekonomin kan man i viss mån och i vissa lägen tala om paradigmskiften. 
Keynesiansk teori under 30-talet tillhandahöll förklaringar och gav underlag för praktiskt 
politiska åtgärder, t ex offentliga investeringar, som ansågs lösa tidens krisproblem. Idag står 
vi inför en ny situation med samtidig inflation och stagnation i produktion och sysselsättning. 
Denna situation s k stagflation passar inte in i det Keynesianska mönstret, vilket innebär att vi 
återigen har ett läge där nya teorier behövs.  

Som jag ser det finns dock vissa skillnader mellan å ena sidan samhällsvetenskaper, t ex 
nationalekonomin och å andra sidan naturvetenskaperna. Kraven på nationalekonomisk teori 
handlar både om kunskapsmässig och värderingsmässig relevans. Även om värderingar och 
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subjektivitet har viss betydelse också inom naturvetenskap accentueras dessa aspekter inom 
samhällsvetenskapen.  

Om ekonomisk teori har ett ideologiskt innehåll innebär ett benhårt fasthållande vid en enda 
teori att vetenskapen blir en enkelriktad politisk kraft som ensidigt tjänar de grupperingar i 
samhället med samma ideologiska viljeriktning.  

Den samtidiga förekomsten av flera konkurrerande paradigmer eller skolbildningar är därför 
ett tämligen naturligt tillstånd inom samhällsvetenskaperna. Det handlar snarare om 
förskjutningar i styrkeförhållanden mellan skolbildningar, t ex mätt som antalet anhängare, än 
om tydliga paradigmskiften i Kuhns mening.  

 
Figur 12.1 Kostnads-nyttoanalysen är en del av neoklassisk ekonomisk teori medan positionsanalysen 
är förenlig med institutionell ekonomi.  
 

Inom nationalekonomin är det särskilt institutionell ekonomi som skall uppmärksammas 
utöver den dominerande neoklassiska teorin eftersom positionsanalysen har tydliga 
kopplingar just till institutionell ekonomi (figur 12.1). Flera andra samhällsvetenskaper 
kännetecknas av en likartad situation med olika skolbildningar som står mot varandra. Detta 
gäller t ex sociologi, psykologi, pedagogik samt i viss mån företagsekonomi. Även när det 
gäller mer tillämpade vetenskaper såsom arkitektur, energiteknik, växtodling har vi vant oss 
vid att tala om olika skolor. Liksom det finns icke-konventionell nationalekonomi finns det 
icke-konventionell växtodling (organisk-biologisk, biodynamisk, naturenlig odling).  

Det är intressant att fråga sig om det finns ett generellt mönster i dessa 
paradigmmotsättningar. I sin bok ”The Turning Point” (1982) behandlar fysikern Fritiof 
Capra de paradigmatiska skiljelinjerna inom fysiken, biologin, medicinsk vetenskap, 
psykologi och ekonomi. Capra driver tesen att det in om vart och ett av dessa fält finns en 
spänning mellan å ena sidan ett mekanistiskt-reduktionistiskt och å andra sidan ett holistiskt-
ekologiskt perspektiv. Framgångar inom ramen för det mekanistiska synsättet förnekas ej. 
Däremot sägs att om vi vill komma vidare i vår förståelse och om vi vill ta itu med dagens 
samhällsproblem bör vi satsa mer på ett holistiskt-ekologiskt synsätt.  

En sådan argumentering pekar för nationalekonomins del på ett institutionellt synsätt och 
passar bra in i mina egna föreställningar om vad som är angeläget. Vad menas då med 
”institutionell ekonomi”? En del av svaret kan erhållas genom studium av nationalekonomins 
idéhistoria.  

Nationalekonomisk idéhistoria  
Nationalekonomins idé- eller doktrinhistoria (jfr tex Gill 1967, Fusfeld 1982) ger viktiga 
referenspunkter för förståelse av dagens situation med olika konkurrerande och kanske ibland 
kompletterande skolbildningar. När det gäller neoklassisk teori brukar man som benämningen 
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antyder, peka på en utgångspunkt i den klassiska ekonomiska teorin med Adam Smith, 
Thomas Malthus och David Ricardo som framträdande namn. Dessa föregicks i sin tur av 
fysiokraterna och merkantilisterna. Smith, Malthus och Ricardo hade en tämligen bred 
infallsvinkel i sina studier av ”political economics”. Klassikernas efterföljare under slutet av 
1800-talet William Jevons, Carl Menger, Leon Walras m fl valde att tala om ”pure 
economics” eller ”economics”. Man drevs av en renhetssträvan och ville ha tydliga gränser 
mellan ekonomi och andra vetenskaper. Newtons mekanik blev en förebild och matematiken 
det självklara verktyget.  

Den här antydda utvecklingslinjen kan ses som en huvudlinje och leder fram till det som 
idag är neoklassisk teori eller ”mainstream economics” dvs huvudströmningen inom 
nationalekonomiskt tänkande. Det är dessa teorier och metoder som återfinns t ex i de 
läroböcker som används vid nationalekonomiska institutioner. Under 1800-talet skedde 
emellertid två avspjälkningar, som kan benämnas marxistisk ekonomi respektive institutionell 
ekonomi. Båda dessa traditioner har sina rötter i den klassiska ekonomiska teorin. Såväl 
marxister (med föregångare i de utopiska socialisterna) som institutionalister förespråkar ett 
historiskt, evolutionärt, socialt och institutionellt perspektiv att jämföra med den mekanistiska 
tradition som Menger, Jevons m fl stod för.  

På den institutionella sidan kan man tala om en utvecklingslinje från de klassiska 
ekonomerna via den tyska historiska skolan med Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand, Karl 
Knies m fl till de amerikanska institutionalisterna, Thorstein Veblen, John R Commons och 
Wesley Mitchell under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  

Såväl institutionalister som marxister intresserar sig för konflikter och maktförhållanden i 
samhället. Däremot gäller att institutionalisterna identifierar andra och ofta mer komplexa 
konflikt- och maktmönster än de marxistiska ekonomerna. Institutionalisterna är också mer 
öppna i ideologiska frågor. Ett uttryck för detta är att man inte tillhandahåller någon färdig 
bild av ett framtida harmoniskt samhälle.  

Inför en svensk publik kan det vara av särskilt intresse att peka på Gunnar Myrdal som en 
framstående institutionell ekonom. Myrdal var framgångsrik inom ramen för den 
konventionella paradigmen innan han ”konverterade” till institutionell ekonom under slutet av 
1930-talet eller början av 40-talet (Angresano 1981).  

Neo-institutionalisterna, dvs dagens institutionella ekonomer är organiserade i AFEE, 
Association för Evolutionary Economics, som utger tidskriften Journal of Economic Issues. 
Därutöver finns närstående grupper, t ex Association för Social Economics med tidskriften 
Review of Social Economy.  

Särskilt i USA men också i Västtyskland, Österrike och Schweiz är institutionalisterna idag 
på frammarsch. även i de nordiska länderna t ex Norge (Hernes 1978) och Danmark (Nielsen 
1985) finns tydliga tecken på ett växande intresse.  

Vad är det som gör institutionell ekonomi aktuell idag?  
Kan inte dagens problem lösas inom ramen för traditionell ekonomisk teori? Behövs 
verkligen nya teorier? Skapar det inte bara förvirring att börja tala om nya paradigm?  

Mitt första svar är att ett studium av alternativa perspektiv inom nationalekonomin är 
värdefullt i sig. En väg till förståelse av det konventionella, neoklassiska perspektivet går just 
genom kunskaper om alternativa synsätt. Uttalanden om den neoklassiska paradigmens starka 
eller svaga sidor måste relateras till något. Detta något utgörs lämpligen av en alternativ 
paradigm.  

Liksom det gärna talas om alternativkostnader i kretsar av neoklassiska ekonomer bör man 
alltså då och då uppmärksamma alternativa paradigm och skolbildningar.  

Ett andra svar gäller föreställningar om hur framsteg sker inom vetenskapen. Enligt min 
bedömning sker sådana inte minst genom en dialog mellan företrädare för olika 
skolbildningar. Om de neoklassiska ekonomerna utnyttjar sin majoritet till att systematiskt 
bygga upp ett monopol, som utestänger företrädare för alternativa skolbildningar blockeras en 
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stor del av möjligheterna för framsteg och forskning som är värd namnet (Söderbaum 1985b). 
Förekommande benägenhet att undvika dialog kan sättas i samband med att forskarna satsat 
sin karriär, dvs har starka intressen s k ”vested interests” i en fortsatt dominans för det 
traditionella perspektivet. Detta innebär att spelreglerna i forskningen, t ex i anslutning till 
vetenskapliga tidskrifter alltid måste göras till föremål för uppmärksamhet. Nationalekonomer 
idealiserar gärna fri konkurrens, betonar betydelsen av fritt tillträde till marknaden ”free 
entry” etc. Men ibland är metoderna hårdhänta gentemot avvikare inom den egna vetenskapen 
(även där de produkter som avvikarna saluför håller höga krav ur vetenskaplig synvinkel).  

Ett tredje svar slutligen handlar om förenligheten mellan dagens samhällsproblem och de 
diskuterade teoretiska perspektiven. Vi är tillbaka till Kuhns föreställningar om bristande 
förenlighet eller anomalier som ett skäl att visa intresse för alternativa teorier. Det som drev 
mig och som drivit andra till försök att utveckla alternativ till den neoklassiska cost-
benefitanalysen är bedömningen att CBA med dess resursallokeringskriterium ej svarar mot 
de samhällsproblem vi idag står inför. Det är särskilt min bild av miljö- och 
naturresursproblemens karaktär som gjort mig skeptisk till monetär reduktionism av typ CBA. 
Naturresurs-, miljö- och därtill kopplade hälsoproblem t ex allergier, cancer, utmärks ofta av  

 

• att de är tvär- eller mångvetenskapliga där ofta icke-monetära skeenden av olika slag 
spelar en central roll  

• att de är sektorövergripande  
• att de handlar om svårvändbar eller oåterkallelig degradering av biotiska och/eller 

abiotiska resurser  
• att de handlar om resurser som bedöms vara unika eller sällsynta  
• att de innebär konflikter mellan skilda intressen och ideologier.  

Att hävda att man belyser eller löser sådana problem med en monetär kvittningsfilosofi av typ 
CBA är en aning vågat, minst sagt. Såväl den endimensionella kvittningen som valet av 
monetär dimension och föreställningen om samhällsekonomiskt korrekta priser framstår som 
tvivelaktiga. Man kan t o m hävda att metoden i många sammanhang är samhällsfarlig efter-
som den legitimerar vissa typer av förenklingar och en fortsatt avskärmning inför samhälls-
problem som av många uppfattas som allvarliga. Självklart är metoden samtidigt populär hos 
dem som inte vill se eller effektivt önskar tona ned icke-monetära sammanhang av aktuella 
slag liksom etisk-ideologiska meningsskiljaktigheter i samhället.  

För mig har det alltså handlat dels om miljö- och naturresursfrågor dvs om relationer mellan 
ekologi och ekonomi, dels om föreställningar om hur utredningar bör se ut i ett demokratiskt 
samhälle. Andra som ifrågasatt CBA har betonat sättet att se på människan när det gäller 
sysselsättning, i hälsoekonomiska beräkningar osv. Detta understryker vad som tidigare 
hävdats, nämligen att forskarens samhällsengagemang m fl subjektiva faktorer inverkar på 
sättet att förhålla sig till olika teorier och metoder. Det handlar alltså inte enbart om 
vetenskapliga krav.  

Jämförelse mellan neoklassisk och institutionell ekonomisk teori  
Flera försök har gjorts att på få sidor förklara innebörden av institutionell ekonomi (Gruchy 
1968, Kapp 1976, Myrdal 1978, Petr 1984). Gemensamt för dessa försök är att man dels talar 
om vad institutionell ekonomi står för, dels gör vissa jämförelser med huvudströmningen (jfr 
tabell 12.1).  

Holism eller helhetstänkande är ett nyckelbegrepp för institutionella ekonomer. En sådan 
strävan mot helhetstänkande kan ses som en reaktion mot reduktionism av olika slag.  

Bl a gäller att institutionella ekonomer betonar öppenhet och integration i relationerna till 
andra vetenskaper. Vetenskaper såsom socialantropologi, statskunskap, företagsekonomi, 
sociologi, psykologi, filosofi osv kan ge direkta bidrag till nationalekonomisk teori. De 
befinner sig därför inte ”utanför” eller ”vid sidan om” nationalekonomin. Även 
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nationalekonomin är en vetenskap om människor och samhällen. Rimligheten i de antaganden 
som görs om människors beteenden och samhällens utvecklingsförlopp bör därför diskuteras 
med avseende på förenlighet med t ex socialpsykologisk och socialantropologisk teori. Som 
ekonomer måste vi visa viss ödmjukhet och lärvillighet gentemot andra samhällsvetenskaper, 
humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper. Även genom kontakter med teologer kan vi få en 
bakgrund till människans förhållningssätt till naturen eller lära oss något om vad etik är.  
 
Tabell 12.1. Några tendenser inom institutionell respektive neoklassisk teori.  
INSTITUTIONELL TEORI NEOKLASSISK TEORI  

(MAINSTREAM ECONOMICS) 
Holistisk Reduktionistisk  
Tvärvetenskaplig öppenhet Självtillräcklighet (Arbetsfördelning) 
Flerdimensionellt ekonomibegrepp Monetär uppmärksamhetsinriktning 
Evolutionär Statisk 
Institutioner (spelregler) och 
maktförhållanden bör studeras och prövas 

Givna institutioner 

Värderingsproblematiken är relevant för all 
forskning (”Valuations are always with us”, 
Myrdal) 

Forskaren/utredaren som objektiv 
utanförstående iakttagare 

 
Medan de institutionella ekonomerna strävar i riktning mot öppenhet och integration 
gentemot andra vetenskaper finns en motsatt tendens mot isolering, slutenhet, 
självtillräcklighet hos de neoklassiska ekonomerna. Självfallet använder de konventionella 
ekonomerna ej sådana negativt laddade ord. I stället talar de t ex om ”specialisering” och 
”arbetsfördelning” inom vetenskapandet precis som specialisering och arbetsfördelning sedan 
länge hyllats inom produktion och handel.  

Självtillräcklighet hos neoklassiska ekonomer kan yttra sig i en benägenhet att uppleva 
nationalekonomin som stående ovanför övriga samhällsvetenskaper. Detta kopplas samman 
med att man mer än andra samhällsvetenskaper anser sig ha lyckats uttrycka sitt budskap i 
stringent, ofta matematisk form. Det finns pris i ekonomi till Alfred Nobels minne men inte 
inom de andra s k ”mjuka” samhällsvetenskaperna.  

När konventionella ekonomer ändå samarbetar med företrädare för andra vetenskaper sker 
det ofta på de egna villkoren. Man väntar sig att statsvetare skall acceptera den s k ”public 
choice” skolans föreställningar om vad som motiverar människors beteende och man tänker 
sig att ekologer skall leverera data och funktionella samband som kan matas in i ekonomernas 
redan fixerade modeller och metoder.  

En annan sida av de holistiska ambitionerna hos institutionella ekonomer gäller ekonomi-
begreppet. Kraven på ett flerdimensionellt resurstänkande liksom kritiken mot monetär reduk-
tionism har tidigare redovisats i samband med beskrivningen av positionsanalys (kapitel 7).  

De institutionella ekonomernas organisation är som nämnts Association för Evolutionary 
Economics. Dessa evolutionära ambitioner kan ses som en helhetssträvan när det gäller 
tidsdimensionen. I stället för att nöja sig med en statisk analys som visar en ögonblicksbild 
(eller på sin höjd en komparativt statisk analys) bör man arbeta med en tidsdimension där 
turordningen i olika skeenden tydligt framträder. Analysen bör sträcka sig både bakåt och 
framåt i tiden. Varje problem har en historia. Dagens institutioner eller spelregler har 
tillkommit genom ett historiskt förlopp av successiva förskjutningar. Framtiden kan ej enkelt 
reduceras till nutid med hjälp av diskonteringsräntor eller på annat satt. Sådan diskontering 
kan för en enskild part vara relevant när det gäller förväntade monetära effekter. Men 
successivt inträffade effekter, t ex av ekologiskt, socialt, institutionellt eller hälsomässigt slag 
måste beskrivas i icke-monetära termer med hjälp av en tidsaxel. Att diskontera sådana 
effekter via prissättning innebär att kontakten med verkligheten förloras.  
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Ytterligare en sida av de institutionella ekonomernas holistiska strävan gäller intresset för 
institutioner och maktförhållanden i samhället. Termen ”institution” står i dessa sammanhang 
för inrättningar och spelregler i relationer mellan människor (jfr tabell 12.1).  

Spelreglerna kan vara formella (t ex lagar, föreskrifter) eller informella och förändras 
successivt över tiden. Vissa spelregler avser människan i hennes roll som yrkesmänniska 
medan andra mer beror rollen som privatperson och samhällsmedborgare. För forskare inom 
ramen för ett universitet gäller vissa spelregler osv. Några spelregler rör ”marknader” medan 
andra kan handla om krav på ett demokratiskt beslutsfattande (offentlighet, majoritetsprincip 
m m). Frågor som rör beslutsunderlag och beslutsfattande bör ses i sitt institutionella 
sammanhang t ex regler om ärendegång, hörande av berörda parter m m.  

Utöver sådana institutioner inriktas uppmärksamheten också på aktörer och 
maktförhållanden. Vilka har möjligheter att påverka de spelregler som successivt utvecklas? 
Hur beter sig aktörerna inom ramen för givna spelregler? Hur beter sig olika individer/aktörer 
i sina yrkesmässiga och privata roller på olika ”arenor” där de kan påverka händelsernas 
gång?  

Konventionella ekonomer synes ha en mycket stark benägenhet att begränsa 
uppmärksamheten till marknader och marknadsskeenden. Utbud ställs mot efterfrågan. Det 
som inte handlar om ”marknader” i den mening som denna term används i dagligt tal väljer 
man att betrakta som en marknad (i den mån företeelsen överhuvud uppmärksammas). Man 
laborerar med fingerade marknader och s k skuggpriser. Människors ”betalningsvilja” 
studeras för att få en uppfattning om styrkan i preferenserna gentemot en viss företeelse, t ex 
ett grönområde.  

Slutligen bör förhållningssättet till värderingar i själva forsknings/utredningsprocessen 
framhävas som en punkt där institutionalisterna skiljer sig från sina neoklassiska kolleger. De 
institutionella ekonomernas sätt att se på dessa frågor kan exemplifieras med ett citat ur en 
artikel av Gunnar Myrdal:  
 

”Värderingar är alltid närvarande. Någon oengagerad forskning har aldrig funnits och 
kan inte finnas. Resultat eller svar föregås alltid av frågor. Varje bild är kopplad till ett 
perspektiv. De frågor som ställs och de perspektiv som väljs innefattar bestämda 
värderingar.” (Myrda1 1978 s 6 min övers.)  

 

Myrdals förhållningssätt avviker markant från den neoklassiska traditionen att betrakta 
forskaren som en utanförstående, objektiv iakttagare. Positivismen som vetenskapsteoretiskt 
förhållningssatt är numera föremål för diskussion även inom mekanik och fysik. När det 
gäller samhällsvetenskaper är det än mer uppenbart att vi som forskare inte kan hänvisa till 
någon objektivitet i slutlig mening.  

Valet av perspektiv i form av en paradigm är ett val som bara kan ske om vi har värderingar 
att utgå ifrån. På motsvarande sätt väljer vi att formulera problem på vissa sätt, väljer metoder 
och väljer att söka empiriska data efter vissa linjer.  

Att låtsas som man är objektiv i alla avseenden eller att alla värderingar är självklara är för 
den institutionelle ekonomen att vara ovetenskaplig och falsk gentemot varje användare av 
forskningsprocessens resultat. I stället bör vi eftersträva  
 

• medvetenhet om hur värderingar influerar forskningsprocessen i dess olika 
stadier  

• öppenhet när det gäller värderingsmässiga utgångspunkter  
• allsidighet med avseende på värderingsmässiga utgångspunkter.  

De två första punkterna, medvetenhet och öppenhet, är hämtade från Myrdal. Den tredje har 
jag själv tillagt och är relevant t ex i utredningssammanhang när ett beslutsunderlag skall 
användas av människor, t ex politiker, med sinsemellan olika värderingar.  

Självklart ger även detta synsätt ett visst utrymme för objektivitet i traditionell mening, t ex 
när det gäller sätt att genomföra mätningar vid given dimension.  
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Som helhet ger tabell 12.1 sålunda en viss bild av tendenser inom institutionell och neo-
klassisk teori. Men man bör varna för alltför bokstavliga tolkningar. Det går t ex säkert att 
finna fall där neoklassiska ekonomer laborerar med en tydlig tidsaxel och det finns också 
neoklassiska ansatser som innebär ett intresse för institutionella förhållanden. Särskilt teorier 
om offentlig förvaltning, fackliga sammanslutningar etc enligt public-choice skolan innebär 
ett ifrågasättande av befintliga institutioner och tydliga uttalanden om vilken förändrings-
riktning som är angelägen. Att den teorin enligt mina bedömningar är en aning naiv och 
enkelspårig är en annan sak.  

Normativ institutionell ekonomi  
Med ”normativ” institutionell ekonomi avses de ansatser som har en tydlig inriktning på vad 
som är bra respektive dåligt när det gäller utveckling för samhälle, företag (organisation) och 
individ liksom rekommendationer avseende metoder och styrmedel som förväntas bidra till en 
önskad utveckling.  

För var och en av de tre nämnda kategorierna (offentlig förvaltning, företag, individ) kan 
följande komponenter i en normativ ekonomisk teori diskuteras:  
 

• utvecklingsbegrepp eller mål  
• ekonomi- och effektivitetsbegrepp  
• beslutsunderlag  
• kontroll- eller räkenskapssystem  
• styrfilosofi.  

I föreliggande sammanhang är det särskilt effektivitets- och utvecklingsbegrepp liksom övriga 
aspekter av metoder för utformning av beslutsunderlag som intresserar oss. (För en utförligare 
framställning, se Söderbaum 1984b, 1985c.) Den intressanta frågan i detta sammanhang gäller 
den värderingsmässiga relevansen i den neoklassiska teorins utvecklingssyn, ekonomi-
begrepp, resursallokeringskriterium, rekommendationer när det gäller beslutsunderlag m m. 
Har samhällsmedborgarnas värderingar förändrats på ett sådant sätt att denna normativa 
analys idag framstår som alltmer irrelevant?  

Utvecklingssyn på samhällsnivå  
Under 60-talet var snabb ekonomisk tillväxt i BNP-termer det allt överskuggande 
samhällsmålet. Utveckling var i stort liktydigt med ”ekonomisk utveckling” och denna mättes 
just i BNP-termer. Det talades om en ”växande kaka” som skulle möjliggöra ökad 
levnadsstandard för alla.  

Samhällsskutan skulle styras med hjälp av de olika parametrarna i nationalräkenskaperna 
(sparande, investeringar, bruttonationalprodukt, export, import, priser etc). Det hela handlade 
mycket om konjunkturpolitiska teorier och möjligheter att i vissa lägen korrigera kursen. 
Senare har sysselsättningsmålet lyfts fram som allt viktigare (se t ex SOU 1984:4).  

Ingen förnekar att den nämnda föreställningsramen alltjämt har viss relevans. Däremot kan 
hävdas att den är otillräcklig och att kvantitativ tillväxt i BNP-termer framstår som ett i vissa 
avseenden tvivelaktigt ledmotiv för samhällsutvecklingen. Detta förhållande behandlades 
redan 1967 av Ezra Mishan i hans bok om den ekonomiska tillväxtens kostnader.  

I stället för kvantitativ tillväxt har man börjat tala om en kvalitativ tillväxt (t ex Leipert 
1983). Inom vissa produktområden kan tillväxt i BNP-termer vid befintlig teknik (materialval, 
produktionsprocesser m m) ses som en cancerartad tillväxt. Inom andra områden kan tillväxt i 
huvudsak vara positiv.  

Det räcker alltså inte längre att hänvisa till siffror som avser samhällets totala produktion. 
För att få en bild av den totala utvecklingsprocessen krävs att man studerar en serie 
indikatorer avseende människors hälsa, bostadsförhållanden, sociala förhållanden (inklusive 
sysselsättning), miljöns och naturresursernas utveckling i tillståndstermer osv. Framtagandet 
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av sådana indikatorer kan ske på makronivå (se t ex Leipert 1983) eller mikronivå avseende 
enskilda företag. I det senare sammanhanget förekommer termer av typ ”social accounting” 
dvs social redovisning (Gröjer 1978) och ”ökologische Buchhaltung” dvs ekologisk bokföring 
(Müller-Wenk 1983).  

De argument som tidigare anförts för ett systematiskt icke-monetärt positionstänkande 
(kapitel 8) är uppenbart relevanta också när vi studerar utvecklingsförlopp för hela samhällen 
(Söderbaum 1978). Vad händer hälsomässigt och socialt med människorna t ex när det gäller 
sysselsättning? Vad händer med miljön och våra naturresurser i tillståndstermer? Beskrivning 
av ”nationens tillstånd” i sådana termer t ex status hos vara sjöar, älvar och skogar torde för 
flertalet människor utgöra ett väsentligt underlag för bedömningar av hur ”välfärden” 
utvecklas. Vad som händer med BNP är ingalunda oviktigt men att uteslutande peka på BNP 
som mått på ekonomins utveckling ger en falsk bild av verkligheten.  

Positionstänkandet ger möjligheter att artikulera en ekologisk grundsyn. Detta senare 
begrepp kan ges en delvis olika innebörd (se t ex Söderbaum 1982a och Naturresurs- och 
miljökommitténs betänkande SOU 1983:56, s 334-339). Gemensamt för dessa ansatser är att 
man talar om ”etiska normer” eller ”ekologiska imperativ”, dvs betonar den moraliska sidan 
av vår hantering av naturresurser främst i relation till framtida generationer. Andra begrepp 
med likartad innebörd är ”eco-development” med innebörden ekologisk utveckling (Sachs 
1976, 1984) och Lester Browns uthålliga samhälle, ”sustainable society” (1981).  

Om man väljer att utgå från en ekologisk grundsyn bör alltså den ekonomiska politiken, 
inklusive naturresursförvaltning inriktas på att utforma samhället och olika verksamheter så 
att degraderingen av framtida livsförutsättningar blir så liten som möjligt. Såväl den egna 
regionens (nationens) befolkning som människor i andra regioner bör skyddas i denna 
mening.  

I en formulering av ”ekologiska imperativ” bör även människors handlande i risksituationer 
beaktas, t ex möjligheten att välja en ”försiktighetsfilosofi” i stället för den ohämmade 
”teknikoptimism” som man då och då möter.  

Den internationella debatten om utvecklingsbegrepp, ”development concepts”, har 
självfallet inte bara handlat om ”ecodevelopment” eller ekologisk grundsyn. Ett annat ledord 
är t ex ”self-reliance” dvs självtillit. Talet om självförvaltning tar sikte på utvecklingen över 
tid av beroendeförhållanden, sårbarhet m m. En intressant fråga är hur självtillitsambitioner 
förhåller sig till ekologisk grundsyn, dvs i vilka avseenden de två begreppen är förenliga. Min 
preliminära bedömning är den att dessa ambitioner i många sammanhang går hand i hand.  

Vidare bör påpekas att betoningen av hälsa, miljö och ekologi inte bör leda till att 
humanresurser (dvs människor) och sociokulturella aspekter t ex sysselsättning tappas bort. 
Kanske bör man prata om en ”social och ekologisk grundsyn” där dessutom det monetära 
systemet är viktigt men underordnat den grundläggande utvecklingsfilosofin.  

Många neoklassiska ekonomer synes ha svårt att inlemma ekologisk grundsyn, självtillit (jfr 
beredskap, sårbarhet) i sina världsbilder. De lever kvar i en värld där det räcker att laborera 
med bruttonationalprodukt, sysselsättning och liknande med tillägg av diverse funderingar om 
olika ”restriktioner”. Härvid har man även uppmärksammat ”miljöförstöring” som fenomen.  

Men frågan är om neoklassikernas sätt att se på en önskvärd samhällsutveckling har 
förändrats så särskilt mycket av dessa nya insikter. Miljöproblemen har i varje fall ej givit 
anledning till någon märkbar omprövning av den neoklassiska begreppsapparaten. Beaktandet 
av miljö- och naturresursproblem leder i bästa fall till tillägg till existerande teorier och 
modifieringar av slutsatser.  

Att den konventionella cost-benefitanalysens resursallokeringskriterium är speciellt i 
ideologiskt avseende och tämligen avigt i relation till den bild av miljö- och 
naturresursproblemens karaktär som tidigare redovisats (starka ideologiska motsättningar, 
irreversibla effekter, ofta unika resurser) torde stå klart. Det neoklassiska perspektivet gör det 
vidare svårt att inse att ekologisk grundsyn kan ses som en form av hushållningsprincip inom 
ramen för en långsiktig naturresurshushållning. Ekologisk grundsyn avfärdas lätt som ”flum” 
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eller ideologi medan det konventionella effektivitetskriteriet (på felaktiga grunder) betraktas 
som vetenskap. I själva verket kan avfärdandet av alternativa eller komplementära 
hushållningsprinciper ses som tecken på bristande vetenskaplighet. Neoklassikerna kan 
knappast göra anspråk på ett politiskt-ideologiskt monopol när det gäller hushållningsprincip 
vid samhälleliga bedömningar.  

För en institutionalist är det tvärtom naturligt att bidra till utvecklandet av alternativa 
hushållningsprinciper, vilka sedan samhällsmedborgare och politiker kan ta ställning till. En 
sund ekologisk utveckling, ”eco-development”, är inte mindre ”ekonomisk” än BNP-tillväxt 
och liknande. Snarare handlar dessa principer för naturresursförvaltning om ekonomi på en 
mer grundläggande nivå.  

På motsvarande sätt gäller att analys av självtillit, beroendeförhållanden, sårbarhet o d inte 
passar vidare bra in i det neoklassiska betraktelsesättet med dess frihandelsdoktrin. 
Innebörden av denna är ju att frihandel är bra och att allt som avviker från frihandel är dåligt 
och utgör ”störningar” i den fria handeln eller ”protektionism”.  

De institutionella ekonomerna vill ingalunda ifrågasätta att frihandel i många fall är ett 
gynnsamt alternativ för inblandade parter eller göra sig av med nationalräkenskaperna. Men 
de anser att de traditionella perspektiven är otillräckliga och överförenklade och därför bör ses 
i relation till andra kompletterande perspektiv. När det gäller cost-benefitanalysens 
effektivitetsbegrepp däremot talar åtskilligt för att det bör överges. Alternativa 
effektivitetsbegrepp som beaktar miljöns förändringar, sårbarhet m m bör utvecklas. Dessa 
blir dock ej lika endimensionella som sina föregångare.  

Cost-benefitanalysens ideologiska innehåll  
Cost-benefitanalysen har tidigare beskrivits såsom varande kopplad till neoklassisk 
ekonomisk teori. När det gäller vetenskapsteoretisk inriktning har neoklassisk teori och metod 
utvecklats inom ramen för en positivistisk tradition. Teorier och metoder har betraktats såsom 
ideologiskt neutrala. Man har hyllat objektivitetsideal och trott sig söka och beskriva 
”sanningen” när det gäller olika ekonomiska sammanhang. I denna anda har även cost-
benefitanalysen betraktats som ett neutralt verktyg.  

Under senare år har det blivit mer oklart hur de neoklassiska ekonomerna ser på sin teori 
och metod i ideologiskt avseende. En rad ekonomer har börjat marknadsföra neoklassisk 
ekonomisk teori som en bra ideologi för dagens samhälle. Detta gäller t ex den s k public-
choice skolan (se t ex Lepage 1980). Den ekonomiska mikroteorin likställs mer eller mindre 
med kapitalismens ideologi i dessa sammanhang.  

Det förefaller därför sannolikt att en stor grupp neoklassiska ekonomer numera inser att 
deras teorier och metoder har ett ideologiskt innehåll. Hur det förhåller sig med olika praktiskt 
verksamma cost-benefitanalytiker på denna punkt är emellertid oklart.  

I den internationella litteraturen finns i alla händelser tydliga tecken på ett uppvaknande. 
Detta gäller även enskilda personer som tidigare framstått som oreserverade anhängare till 
cost-benefitanalysen. Allen Kneese (1977) och David Pearce (1979) har sålunda tagit avstånd 
från användning av CBA i vissa sammanhang, nämligen vid investeringar i energisystem av 
typ kärnkraft. Den monetära diskonteringsproceduren framstår som meningslös eller 
tvivelaktig inför hundra- och tusenåriga effekter och perspektiv.  
   Ezra Mishan, känd läroboksförfattare när det gäller CBA har fört fram en mer generell 
kritik. Under rubriken ”How Valid Are Economic Evaluations of Allocative Changes?” 
försöker Mishan (1980) först identifiera och tydliggöra cost-benefitanalysens ideologiska 
innehåll. Därefter frågar han sig om det är realistiskt att förvänta sig en consensus i samhället 
om den ideologi som finns inbyggd i cost-benefitanalysen. Om svaret är ja så kan cost-
benefitanalysen, enligt Mishan, ses som ett rimligt verktyg för bedömningar av samhälls-
ekonomisk effektivitet. Om svaret är nej är metoden irrelevant och oanvändbar för 
samhälleligt beslutsfattande. I så fall tillhandahåller cost-benefitanalysen ej något kriterium 
för samhällsekonomisk effektivitet.  
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Mishan argumenterar för den senare ståndpunkten. Det finns för närvarande ej någon 
consensus i samhället om de effektivitetsvärderingar som finns inbyggda i cost-
benefitanalysen. Tvärtom har samhällsutvecklingen varit sådan att cost-benefitanalytikerns 
effektivitetstänkande blivit allt mindre förenligt med samhällsmedborgarnas värderingar.  

Mishan utesluter inte att en consensus om cost-benefitanalysens effektivitetsbegrepp kan 
växa fram (på nytt?) en dag i framtiden. Detta verktyg bör därför läggas på hyllan till en 
framtida mer eller mindre avlägsen tidpunkt då det eventuellt kan bli användbart. Tills vidare 
bör utredaren nöja sig med en mer anspråkslos roll och belysa alternativens olika effekter.  

Nedanstående citat ger en bild av Mishans sätt att argumentera i detta sammanhang:  
 

”När man reflekterar över den senaste tidens utveckling förstärks misstanken att den 
consensus som är nödvändig för en normativ allokeringsprincip håller på att upplösas. 
För det första förefaller det idag hos många finnas en större motvilja vilket 
framkommer i debatter mellan ekonomer, jurister och sociologer - mot att acceptera 
marknadens bedömningar. Detta mot bakgrund av de betydande satsningar på 
kommersiell reklam som görs för att påverka köparens värdering av varor och tjänster. 
För det andra har vi frågan om hastigheten i uttömmandet av en lång rad bränslen och 
material. Denna fråga spelade en underordnad roll inom nationalekonomin före andra 
världskriget. Dagens uttömningstakt har emellertid skapat oro bland allmänheten och 
även lett till vissa meningsskiljaktigheter bland ekonomerna själva.  
Något utrymme för tvivel föreligger därför knappast när det gäller påståendet att det 
finns olika meningar bland samhällsmedborgare och ekonomer om vad som är en klok 
ekonomisk politik i här berörda avseenden. Detta innebär att det finns skiljaktiga 
uppfattningar om huruvida dagens sätt att värdera ändliga resurser (vare sig det gäller 
inom ramen för nuvarande strukturella förhållanden eller en ideal konkurrenssituation) 
har någon innebörd i ett normativt sammanhang. Vad vi säkert vet är att en rad 
välkända ekonomer har framhållit att dagens värdering av bränslen och material inte 
kan rättfärdigas med hänvisning till kriterier som lämnar framtida generationers 
värderingar obeaktade.” (Mishan 1980, s 154, min övers.)  

 

Hur beskrivs då den cost-benefitideologi, som inte längre bedöms vara föremål för 
samstämmighet bland människorna? Mishan pekar på att det är de enskilda berörda 
individernas värderingar som räknas och att dessa summeras för att kunna konstatera om 
summan av ”benefits” överstiger summan av ”costs” eller för att kunna skilja mellan olika 
alternativ med avseende på relationer mellan intäkter och kostnader. Samtidigt påpekas att 
några individer eller grupper kan påverkas negativt samtidigt som ett projekt totalt sett är 
”samhällsekonomiskt lönsamt”. I detta läge kan olika etiska ställningstaganden väljas t ex 
enligt Pareto-kriteriet (”om åtminstone en person får det bättre genom en viss förändring utan 
att någon får det sämre är förändringen Pareto-sanktionerad”). I de fall där någon eller några 
får det sämre uppstår frågan om monetär kompensation. En lösning kan betraktas som bättre 
om de som får det bättre i princip kan kompensera dem som får det sämre. Kompensationens 
storlek bör svara mot det belopp som krävs för att vederbörande skall uppleva att den nya 
situationen är likvärdig med den som skulle gälla utan förändringen.  

För egen del vill jag framhäva ytterligare två element i cost-benefitideologin. Det första 
gäller antagandet om ”monetär reducerbarhet”, dels i samband med resonemang om monetär 
kompensation enligt ovan, dels vid summerandet av alla slags effekter i monetära termer. Som 
jag ser saken är det en illusion att sådana operationer skulle kunna utföras med bibehållen 
relevans.  

För det andra finns ett tydligt släktskap mellan cost-benefitanalysen å ena sidan och den 
tillväxtfilosofi i BNP-termer som utsatts för så stark kritik under 70- och 80-talen. En central 
fråga i cost-benefitanalysen är just om samhällets totala produktion kan väntas öka vid val av 
visst handlingsalternativ och om ett alternativ ger ett större tillskott till samhällets produktion 
(jfr BNP) än ett annat. Människors liv värderas enligt ”produktionsbortfallsprincipen”, 
dubbelräkning måste undvikas etc.  
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Tabell 12.2. Paradigmer i debatten om bistånd till utvecklingsländer. Cost-benefitanalysen bedöms 
vara kopplad till traditionella föreställningar om ekonomisk tillväxt i BNP-termer inom ramen för en 
neoklassisk paradigm. (Kalla: Elzinga 1981, s 18).  
 

 Neoklassisk paradigm Beroendeparadigm Själv-tillits paradigm 
Utvecklingsteori Neoklassiska 

tillväxtteorier i BNP-
termer 

Centerperiferi teorin 
om underutveckling 

Teori om en 
sammanhangade 
samhällsekonomisk, 
kulturell utveckling 
som inbegriper hög 
grad av egenkontroll 

därtill kopplad 
beslutsunderlags
strategi 

Cost-benefitanalysens 
effektivitetskriterium 

Globala ekonomiska 
kriterier på 
makronivå 

Kombination av 
ekonomiska, sociala, 
kulturella och 
politiska kriterier på 
mikro- och 
makronivå 

 

Den här gjorda kopplingen mellan CBA-ideologi och tillväxtideologi i BNP-termer återfinns 
även hos nationalekonomen Leif Johansen (1977) och filosofen Aant Elzinga (1981). Elzinga 
behandlar paradigmer och utvecklingsteorier i relation till biståndsprojekt. Den neoklassiska 
paradigmen ställs emot en ”beroendeparadigm” och en ”själv-tillits paradigm” (se tabell 
12.2).  

Positionsanalysens ideologiska innehåll  
Lika litet som cost-benefitanalysen kan göra anspråk på neutralitet och objektivitet ur 
ideologisk synvinkel gäller detta för positionsanalysen. Men positionsanalysen kännetecknas 
av en större ideologisk öppenhet genom ambitionerna till allsidighet i olika stadier av 
utredningsprocessen, inklusive beredskapen att beakta hushållningsprinciper som skiljer sig 
från cost-benefitanalysens monetära resursallokeringskriterium. Generellt torde gälla att 
ekologiska, fysiska, sociala, hälsomässiga m fl icke-monetära sammanhang blir lättare att 
artikulera inom ramen för positionsanalys. De som önskar att miljöfrågor av olika slag, 
naturresursuttömning, sociala problem skall tas på allvar i ekonomisk politik och annan 
politik gör nog klokt i att välja positionsanalysen eller någon likartad metod.  
Positionsanalysens slutresultat i form av villkorliga slutsatser utgör ytterligare ett exempel på 
att positionsanalysen är mer ideologiskt öppen än CBA. Positionsanalys lyfter fram konflikter 
mellan olika intressen vilket tvingar fram ideologiska ställningstaganden hos politiker eller 
andra beslutsfattare.  

Syftet med positionsanalys är just att ta fram ett underlag som möjliggor en allsidig debatt 
innan beslut fattas. Det gäller att tänka efter före. I själva verket utgör sådana ambitioner att 
genom olika åtgärder underlätta (snarare än försvåra) en allsidig debatt ett av kännetecknen 
för en demokrati.  

Självklart kan sådana strävanden vara obekväma för en eller annan makthavare som kanske 
önskar att negativa konsekvenser av ett på förhand uppgjort handlande skall synas så litet som 
möjligt i utredningar och andra skriftliga dokument. Men demokratins spelregler handlar inte 
minst om att ange gränser för våra makthavare. De metoder som väljs bör försvara snarare än 
underlätta för dem som önskar driva utvecklingen åt speciella håll utan att tydligt redovisa 
motiv och konsekvenser. Sådana frågor om relationer mellan metoder och demokratiska ideal 
kommer ytterligare att tas upp i kapitel 13.  
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KAPITEL 13 
 

INSTITUTIONER, AKTÖRER OCH 
MAKTFÖRHÅLLANDEN  

 
 
Om man önskar föra en meningsfull dialog om olika metoders för- och nackdelar bör 
perspektivet vidgas utöver de metodtekniska detaljerna. I föregående kapitel behandlades 
paradigmer inom nationalekonomin och värderingsmässiga förhållningssätt till 
samhällsutvecklingen, s k ideologier.  

I detta kapitel inriktas uppmärksamheten på institutioner, aktörer och maktförhållanden. Att 
en sådan breddning av diskussionen är nödvändig torde vara uppenbart för de flesta. 
Spelreglerna i ett samhälle kan vara sådana att förekommande utredningar är ensidigt 
upplagda och främst syftar till att legitimera redan fattade beslut. I så fall aktualiseras aldrig 
utredningar av det allsidiga slag som rekommenderas t ex enligt positionsanalysen. Man kan 
också tänka sig situationer där allsidiga utredningar i och för sig genomförs men där 
spelregler och maktförhållanden gör att beslutsfattarna kan beakta utredningens resultat efter 
eget gottfinnande utan att riskera sitt inflytande i framtiden.  

Exemplen antyder att metoder för utformning av beslutsunderlag bör ses i sitt sammanhang 
med beslutsprocessen, spelregler i form av ärendegång, kanaler för medborgarinflytande, 
enskilda aktörers uppträdande m m. Vilka spelregler gäller? Vilka är skyldiga att genomföra 
utredningar? Vilka har därutöver resursmässiga förutsättningar att utreda frågan eller på annat 
sätt göra sig hörda? Vilken formell ärendegång gäller? Vilka är aktörerna och hur beter de 
sig? Finns kopplingar mellan enskilda metoder och föreställningar om roller för olika aktörer 
(utredare, beslutsfattare, intressent, samhällsmedborgare)?  

Vilken öppenhet (slutenhet) finns inför alternativa lösningar? Handlar det till en del om 
prestigemässiga låsningar?  

Är maktsituationen i realiteten sådan att en part, t ex Vägverket kan ”köra över” andra parter 
om de ”vågar sticka upp”? Kan man rentav se enskilda ärenden som led i en utdragen kamp 
mellan myndigheter om vem som ”vet bäst” och ”är starkast” inom enskilda områden? Hur 
stor roll spelar det i så fall om frågorna utreds enligt den ena eller andra metoden?  

Sådana farhågor gör att övergripande spelregler av typ demokrati kommer i blickpunkten. 
Vilka ideal har de olika aktörerna och samhällsmedborgarna när det gäller en fungerande 
demokrati? Vad görs i praktiken för att åstadkomma ett närmande till sådana ideal?  

Spelregler och aktörer. Fallet Arnö  
Frågan om fastlandsförbindelse för Arnö är intressant inte bara när det gäller beslutsunderlag 
utan också med avseende på institutionella förhållanden och olika aktörers beteende. 
Vägverkets utredningar utpekade tidigt lindragen färja mot Oknön som det bästa alternativet. 
Den utredning som jag och Zerihun genomförde ledde till ett tillägg i vägverkets utredning så 
att också monetära kostnader för bro studerades men slutsatsen i den reviderade utredningen 
var oförändrad. Lindragen färja mot Oknön blev också det alternativ som genomfördes.  

Vad som är ett klokt beslut i fallet Arnö kan givetvis diskuteras och beror ytterst på 
värderingsmässiga utgångspunkter men jag anser mig ha visat att Oknöalternativet även inom 
ramen för vägverkets snäva betoning på monetära kostnader var ett tvivelaktigt val. Inom 
ramen för ett vidgat perspektiv på monetära och icke-monetära effekter samt olika berörda 
intressen sjunker Oknöfärjans konkurrenskraft ytterligare.  

Vår egen utredning fanns framme i ett tidigt skede och uppskattades också för sin allsidighet 
av aktörer inom Enköpings kommun och länsstyrelsens i Uppsala läns lekmannastyrelse. Men 
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den påverkade inte i någon högre grad aktörerna inom vägverket. En modifiering av den egna 
utredningen gjordes men det var allt. Inte heller förefaller det ha spelat någon större roll att en 
majoritet av remissinstanserna, inklusive Enköpings kommun och länsstyrelsen i Uppsala län 
förordade fortsatt förbindelse åt Enköpingshållet och var starkt kritiska mot Oknöalternativet. 
Samråd hölls med fastighetsägarna på ön men de synpunkter som därvid framkom förefaller 
inte ha påverkat vägverkets företrädare i nämnvärd omfattning.  

Den institutionella situationen, inklusive väglag, den statliga vägplaneringens organisation, 
regler för ärendegång m m ger uppenbart vägverket en stor makt. Vid frågor som rör vägar i 
glesbygd är det vägverket som har initiativet, svarar för utredningar och föreslår åtgärder. Om 
berörd länsstyrelse säger ja är ärendet därmed avgjort. Vid skiljaktig mening kan ärendet 
återremitteras till vägverket för framstagande av nya alternativ. Om vägverket insisterar på 
viss lösning och länsstyrelsen ej viker från sin position går ärendet till regeringen 
(kommunikationsdepartementet) för avgörande. I kommunikationsdepartementet bereds 
ärendet av tjänstemän som kan förväntas känna större samhörighet med vägverkets tjänstemän 
än med företrädare för länsstyrelser. Kanske kan man uttrycka sig så att en och samma 
vägplaneringskultur finns företrädd inom vägverk och kommunikationsdepartement.  

Arnö-ärendet aktualiserades under den borgerliga regeringsperioden men avgjordes först 
under den socialdemokratiska regimen av dess kommunikationsminister Curt Boström. 
Boström ansåg att ärendet var enkelt och beslut i enlighet med vägverkets rekommendationer 
fattades redan vid den nya regeringens första konselj.  

Arnöfallet liksom en del andra vägärenden som jag studerat har gjort mig skeptisk till 
nuvarande institutionella förhållanden inom vägplaneringen. Alternativa lösningar bör 
studeras. Marc Tool, institutionell ekonom i USA, hävdar att tjänstemän inom myndigheter 
bör vara ”responsive and responsible”, dvs lyhörda och ansvariga (Tool 1979). Här hemma 
har vi civilminister Bo Holmberg som pläderar för en ny myndighetskultur. Holmberg vill ha 
mer av servicetänkande:  

”De som arbetar i offentlig verksamhet inser ibland inte att de är till för att tjäna 
medborgarna och har ofta ett myndighetstänkande som måste arbetas bort. Det kommer 
att ta tid men vi är på väg:” (Uppsala Nya Tidning 2 jan 1985, TT-meddelande.)  

När jag studerade vägverkets tjänstemän fick jag en känsla av att de betraktade fastighets-
ägare, öbor och andra intressenter som partiska och att de själva svarade för allmänintresset. 
Den som ser sig själv som expert på allmänintresset och t o m tror sig kunna räkna fram vad 
som är bäst för samhället via cost-benefitanalys får knappast någon större respekt för de 
”partiska” åsikter som framförs av enskilda fastighetsägare m fl. Varför skulle en sådan 
tjänsteman lyssna på Gustaf von Ehrenheim, förvaltare av Grönsöö slott eller Ingvar Lidskog, 
vars fastigheter kanske t o m skulle bli mer värda i monetära termer om man bygger en bro?  

Om detta är en rimlig beskrivning av tjänstemännens beteende kan man börja fundera över 
hur samma aktörer ser på begreppet demokrati. Är synpunkter och viljeyttringar välkomna 
från alla håll eller är det enbart vägverket som via staten har en legitim makt?  

En observation som jag gjorde i fallet Arnö var att flera intressenter t ex nyss nämnde 
Lidskog (lantmätare, f d kommunalråd i Vallentuna m m) och von Ehrenheim uttryckte sig 
synnerligen väl i skrift och skickade flera skrivelser till vägverket och andra berörda 
myndigheter. Sådana viljeyttringar utgör rimligen positiva inslag i en demokrati. Men ibland 
frågar jag mig om dessa skrivelser verkligen påverkade saken positivt ur samma intressenters 
synvinkel. Fanns prestige med i spelet och blev de prestigemässiga låsningarna ännu starkare 
genom dessa åtgärder?  

En motsvarande fråga kan ställas om vår alternativutredning, som gav en annan bild av 
valsituationens karaktär än vägverkets utredning. Innebär denna utredning från 
universitetshåll ytterligare ett skäl att hålla fast vid den egna tidigare linjen?  

Rimligheten i sådana farhågor kan säkert diskuteras. Vad vi vet är att där det finns 
människor kan prestigemässiga och revirinriktade förhållanden spela en roll som förklaring 
till observerat beteende. Förhållandet att åtgärder som utgör inlägg i ett demokratiskt skeende 

 86



 

ibland kan få kontraproduktiva effekter får emellertid ej hindra oss från att vidta sådana 
åtgärder. Demokratin finns inte på plats av sig själv utan måste ständigt förstärkas eller 
återerövras. På samma sätt gäller att frågetecken kring enskilda aktörers beteende inte bör 
leda till misströstan. Mer fruktbart är det att laborera med ett antagande om ”heterogenitet 
inom varje aktörskategori” (Söderbaum 1984e). Inom kategorin tjänstemän i svenska 
myndigheter (eller inom vägverket) finns såväl plusvarianter som minusvarianter, sett ur 
något värderingsmässigt perspektiv. Motsvarande gäller för övrigt för universitetsforskare, 
kanske bör tilläggas.  

En annan slutsats, som kan dras ur fallet Arnö är att den institutionella förankringen av en 
utredning är viktig för bedömningar av utredningens effekt. Utredningar som sker utanför de 
ordinarie kanalerna blir tagna på allvar bara om de passar de ordinarie aktörernas syften. Vi är 
därmed tillbaka till påståendet att det är viktigt vilka metoder som används och vilka 
utredningstraditioner som är förhärskande inom befintliga statliga och kommunala 
förvaltningar. Bör t ex vägverket arbeta med positionsanalysen som idealmodell i stället för 
den nu rekommenderade cost-benefitanalysen?  

Det institutionella perspektivet  
I föregående kapitel definierades 'institution' såsom spelregel. Två typer av spelregler 
nämndes, nämligen formella (t ex lagar och myndigheters tillämpningsanvisningar) och 
informella. Varje aktör lever i ett socialt sammanhang där såväl formella som informella 
spelregler inverkar på beteendet. De informella spelreglerna handlar t ex om subjektiva 
tolkningar av önskat eller godtagbart beteende ur andra aktörers synvinkel.  

För en viss individ och ett visst socialt sammanhang kan de spelregler som aktualiseras 
sammanfattas i en rolluppfattning. Det kan t ex handla om utredarroll för en tjänsteman inom 
en viss kommun. Beteendet kan vara etablerat sedan lång tid och i huvudsak vanemässigt. 
Men det är också möjligt att frågan om lämplig roll är föremål för medvetna 
ställningstaganden och t o m lojalitetskonflikter, osäkerhet beträffande andra aktörers 
reaktioner på visst beteende etc.  

Termen 'institution' pekar alltså i riktning mot spelregler för enskilda aktörer, 
rolluppfattningar och liknande. Detta bör noteras eftersom ordet 'institution' i vardagsspråket 
ofta har en snävare innebörd. 'Institution' sammankopplas sålunda ofta med institut, 
inrättning, anstalt. 'Institutionalisering' används exempelvis om situationer där tidigare 
enskilda verksamheter överförs till kollektiva inrättningar, t ex inom omsorg, skolutbildning, 
kriminalvård.  

Sådana inrättningar eller anstalter innefattar en uppsättning spelregler för verksamhetens 
bedrivande och faller alltså inom ramen för den vidare definition av institution som har 
betonats. I själva verket gäller att varje organisation, inklusive statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, privata företag eller ideella stiftelser kan beskrivas med avseende 
på formella och informella spelregler.  

Formell status, t ex förhållandet att en organisation utgör en myndighet säger något om vilka 
spelregler som gäller. Men den informella påbyggnaden av spelregler är minst lika viktig. 
Särskilt intressant synes det vara att studera förskjutningar över tiden när det gäller spelregler 
och rolluppfattningar.  

I föreliggande sammanhang inriktas intresset främst på den utredningstradition eller 
beslutsunderlagskultur som successivt växer fram inom en organisation, t ex generellt inom 
en kommun eller inom enskild kommunal förvaltning. Hur ofta och i vilka sammanhang 
utförs utredningar av det alternativjämförande slag som betonas i denna bok? Är 
organisationen (kommunen) i hög grad självförsörjande när det gäller utredningar eller vänder 
man sig genomgående till olika konsultföretag, t ex K-konsult? Vilka metodkunskaper och 
metodideal finns hos kommunens egna utredare respektive hos utnyttjade konsulter? Finns 
överhuvud någon medvetenhet om metodfrågornas betydelse eller ser man utredandet mer 
som en fråga om att känna efter ”vart vindarna blåser” när det gäller önskat 
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utredningsresultat? Finns inga andra hänsyn än att maximera sannolikheten för egna önskade 
karriärmässiga positionsförflyttningar eller för förnyade uppdrag? I så fall kan man återigen 
fråga sig vart de demokratiska spelreglerna tagit vägen.  

Om däremot yrkesetiken inom aktuell kategori (arkitekter, ekonomer, socionomer, 
hälsovårdsinspektörer etc) ställer krav på allsidighet snarare än ensidighet och manipulation 
vid utredningars genomförande blir situationen ljusare. En sådan yrkesetik i kombination med 
ett växande antal politiker (inklusive de som för tillfället har makten) som kräver allsidiga 
utredningar torde innebära väsentliga steg mot en fungerande demokrati.  

Men man bör se upp med önsketänkande. För en enskild kommun kan trenden lika gärna 
vara nedåtgående när det gäller ”beslutsunderlagskultur”. Mina osystematiska iakttagelser när 
det gäller Uppsala kommun är t ex delvis oroande. när det gäller två politiskt kontroversiella 
frågor som varit föremål för åtskillig debatt, i ena fallet t o m en lokal folkomröstning, har 
beslutsunderlaget i form av utredningar varit synnerligen magert. Jag tänker på nedläggningen 
av Lundellska skolan i cityområdet och kanske framförallt på den föreslagna Gredelbyleden i 
Knivsta. Det handlar i sistnämnda fallet om en trafikled genom centrala delar av Knivsta som 
bl a innefattar en 200 m lång bro över järnvägen. Vägsträckningen finns inlagd i ett förslag till 
stadsplan för delar av Knivsta samt Alsike.  

Trots att alla, inklusive kommunens tjänstemän, inser att frågan är kontroversiell 
redovisades aldrig inför folkomröstningen några skriftliga dokument där det föreslagna 
alternativet systematiskt jämfördes med andra alternativ. Vid förfrågan hävdar samma 
tjänstemän att de gått igenom ”massor av alternativ” och att det föreslagna är det enda 
realistiska. Åtskillig tankemöda kan ha investerats i frågans lösning men vad som är 
klandervärt är att vare sig de berörda eller några andra i skrift kan följa upp vilka alternativ 
som verkligen studerats och på vilket sätt detta skett. Naturligtvis är det bra med experter som 
kan klara åtskilliga operationer i det egna huvudet men i vissa lägen kräver vi att 
operationerna skall bli åtkomliga för demokratisk kontroll. Detta sker lämpligen genom 
skriftliga dokument som (till skillnad från enskilda personers tankar) är föremål för 
offentlighetsprincipen.  

Två kommentarer till exemplet är på plats. För det första gäller att traditionerna när det 
gäller stadsplaners framläggande och bland arkitekter i hög grad har varit inriktade på att en 
skiss och ett alternativ är vad som förväntas och krävs. För det andra är det inte bara 
tjänstemän som bör lastas för ovilligheten att systematiskt jämföra olika handlingsalternativ. 
Även attityder hos ansvariga politiker, t ex kommunalråd torde bidra. Dessbättre resulterade 
folkomröstningen i ett nej till den föreslagna trafikleden. Ett nytt mer allsidigt beslutsunderlag 
krävs för att lösa kommundelens aktuella problem. Därmed illustrerar Knivstafallet att man 
kan förlora i tid och få större utredningskostnader i slutänden genom enkelspåriga och till en 
del manipulativa förfaranden. Inte heller är taktiken att undvika allsidiga utredningar 
nödvändigt särskilt intelligent när det gäller maktutövande ambitioner.  

Utredningar i relation till intressenternas och medborgarnas påverkansmöjligheter  
Demokratins regelsystem syftar till beslut som kunskapsmässigt är val underbyggda och som 
återspeglar samhällsmedborgarnas och intressenternas värderingar på ett rimligt sätt. Detta 
innebär att utredare och andra experter aldrig bör isolera sig från dem som berörs eller av 
andra skäl har synpunkter på en viss sakfråga och dess behandling. I stället finns en före-
ställning om att interaktionen med medborgare och intressenter är fruktbar just ur synpunkten 
att nå fram till väl underbyggda beslut. Utom att enskilda människors kunskaper, erfarenheter, 
idéer etc har ett värde i sig så är de alltså instrumentella i relation till syftet att finna tillfreds-
ställande lösningar när det gäller behandlade sakfrågor. Människornas villighet att respektera 
och underlätta genomförandet av fattade beslut antas vidare vara en funktion av att de tidigt 
blivit informerade och fått framföra sina synpunkter.  
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Figur 13.l. Tänkbar tidsmässig relation mellan olika delaktiviteter under utrednings-, samråds-, 
beslutsfattande- och genomförandeprocessen.  
 
Besluten bör föregås av en allsidig debatt där olika åsikter tävlar med varandra. Ju fler 
människor som yttrar sig och därmed önskar tillföra något till debatten desto bättre. 
Demokratin stärks ju färre människor som intar rollen av passiva åskådare och ju fler 
människor som ”bryr sig om” eller ”lägger sig i” vad som sker med samhället lokalt, 
nationellt eller globalt.  

Vissa demokratiska spelregler såsom dokumentations- och offentlighetsprinciperna är direkt 
inriktade på att underlätta för medborgare och andra intresserade att hålla sig informerade. Att 
skriftliga dokument upprättas t ex i form av protokoll, utredningar, promemorior är uppenbart 
av grundläggande betydelse. Utan sådana dokument har man ej så stor glädje av 
offentlighetsprincipen, dvs möjligheten för envar att ta del av allmän handling.  

Tyvärr brister det ibland även i detta dokumentationshänseende. Politiker och tjänsteman 
kan vara återhållsamma t ex med att utföra utredningar eftersom informationen då blir allmänt 
tillgänglig och eftersom kunskap är makt även i detta sammanhang.  

Olika rutiner såsom samråd, remissförfaranden, utställningar har samma syfte att hålla 
medborgarna informerade och underlätta påverkansförsök. Figur 13.1 visar ett exempel på hur 
en utredningsprocess tidsmässigt kan relateras till ”interaktionsaktiviteter” av olika slag med 
intressenter och medborgare.  

I utgångsläget antas ett beslut vara fattat om att en utredning skall genomföras. Det naturliga 
är då att tidigt ta kontakt med dem som berörs för att få en uppfattning om deras 
problembilder. Utredningen kan genomföras t ex enligt de rekommendationer som gäller för 
positionsanalys. Det skriftliga dokument som utredningen utmynnar i kan sedan presenteras 
för dem som är direkt berörda, massmedia och andra intresserade vid ett informationsmöte. 
även hearings, dvs offentliga utfrågningar av utredarna och andra experter, kan övervägas.  
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Utredningen med dess rekommendationer och villkorliga slutsatser kan sedan – på sätt som är 
brukligt inom svensk förvaltning – gå ut på remiss till intressenter och andra som vill 
framföra synpunkter. Såväl utredningen som inkomna synpunkter kan därefter ligga till grund 
för det politiska ställningstagandet.  

Aktivitetsmönstret kan varieras på olika sätt beroende på typ av utredning, utrednings-
situation, inklusive tillgängliga utredningsresurser. Synpunkter vid informationsmöten, 
hearings eller i remissyttranden kan ge anledning till tillägg eller omarbetning av den 
ursprungliga utredningen.  

Ett annat alternativ som förekommer inom ramen för EIS-proceduren är att tidigt hålla 
offentliga möten där utredare och intressenter konfronteras. Utredaren kan då t ex redovisa ett 
förslag till uppläggning av en utredning med de handlingsalternativ, typer av konsekvenser, 
risker m m som bedöms vara relevanta. Intressenterna har på så sätt möjlighet att tidigt peka 
på vad som tappats bort, t ex helt annorlunda handlingsalternativ. Mötena kan protokollföras 
och krav kan ställas på utredaren att han eller hon motiverar varför vissa inkomna synpunkter 
lämnats obeaktade.  

Den antydda svenska traditionen med offentlighetsprincip, samråd, utställningsförfaranden, 
remissyttranden m m har stora förtjänster ur demokratisk synvinkel. Samtidigt kan vissa 
brister föreligga i hur den förverkligas, t ex med remisstider som bedöms vara alltför korta.  

Men även om sådana procedurregler iakttas finns en fara i att slå sig till ro med nuvarande 
förhållanden. bl a kan erfarenheter från andra länder vara värda att övervägas eller prövas t ex 
nämnda hearingförfarande, möjlighet för samhällsmedborgare att närvara eller via TV följa en 
myndighets beslutsfattande, offentlig debatt när en utredning är på förslagsstadiet, möjligheter 
att via domstolar ifrågasätta allsidigheten i en utredning (såsom vid National Environmental 
Policy Act i USA). Överhuvud bör spelregler av detta slag hållas under ständig uppsikt.  

Allsidig debatt underlättas av allsidiga utredningar  
I kapitel 1 av denna bok talades om ensidighet och manipulation kontra strävan mot 
allsidighet i samband med utredningar. I de sociala och institutionella sammanhang där 
utredningar genomförs finns alltid krafter som via ensidig argumentering vill driva 
utvecklingen åt speciella håll. De kanske helst ser att någon utredning ej alls kommer till 
stånd och i andra hand att en utredning ensidigt stödjer handlingsalternativ av visst slag. Dels 
kan utredandet av konsekvenser begränsas till ett enda alternativ, dels kan alternativets 
fördelar lyftas fram tydligt medan nackdelarna tonas ned. Om man vill tillmötesgå krav på fler 
alternativ kan man medvetet utforma alternativ så att ursprungsalternativet kommer i positiv 
dager eller laborera med mycket små avvikelser från ursprungsalternativet.  

Receptet mot sådana manipulationsförsök är, som tidigare framhållits, krav på allsidighet 
när det gäller beaktade alternativ, typer av konsekvenser, påverkade intressen m m. Sådana 
krav på allsidighet kan – när så bedöms erforderligt – öppet ställas av varje person som 
omfattas av det demokratiska synsättet, dvs varje samhällsmedborgare. Sättet att utföra 
utredningar är alltså inte enbart en fråga för de politiker som i visst skede har 
majoritetsställning.  

Strävan mot allsidighet bör även gälla värderingsmässiga utgångspunkter. Att i 
beslutssituationer med hög grad av komplexitet med avseende på konflikter mellan olika 
intressen, osäkerhet m m åberopa en entydig samhällelig målfunktion torde inte vara förenligt 
med de demokratiska ideal som här har förfäktats. Valet av en sådan målfunktion innebär ju 
att man ensidigt tar parti för de intressenter som har värderingar vilka i hög grad sammanfaller 
med dem som finns inbyggda i målfunktionen.  

Enligt denna argumentering är det odemokratiskt att använda sig av konventionell cost-
benefitanalys i situationer som karaktäriseras av starka konflikter mellan intressenter och 
ideologier. Att i sådana lägen åberopa någon slags allmänt accepterade samhälleliga 
välfärdsfunktioner är både naivt och oförenligt med demokratiska ideal. En professor i 
offentlig förvaltning vid London School of Economics, Peter Self, har granskat konventionell 
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CBA just med avseende på metodens filosofiska aspekter. Detta sker i boken ”Econocrats and 
the Policy Process. The Politics and Philosophy of Cost-Benefit Analysis” (Self 1975).  

Self angriper tron på att vetenskapen kan peka ut samhälleliga välfärdsfunktioner som kan 
användas för rangordning av projekt: ”Ekonokrati (eng econocracy), som jag använder ordet, 
är tron att det finns grundläggande ekonomiska tester eller måttstockar enligt vilka politiska 
beslut kan och bör fattas. I den meningen är ekonokrati mycket mer ambitiös och därför mer 
farlig för samhällsmedborgarna än varje form av teknokrati" (Self 1975 s 5).  

Self konstaterar att de som förespråkar cost-benefitanalys hävdar att samhälleliga beslut blir 
mer rationella om CBA-tekniken används. Enligt Self tyder mer på att motsatsen gäller:  

"I många fall innebär användningen av denna teknik ingalunda större rationalitet utan 
snarare irrationalitet och förvirring" (1975 s 3).  

Likartade tankegångar har framförts i en studie av filosofen Göran Hermeren m fl ”Att 
värdera bygd miljö” (1980). Där sägs: ”Någon total sammanvägning av samtliga 
konsekvenser bör alltså inte göras med en formaliserad metod utan det steget bör överlämnas 
till direkt politisk bedömning.” (s. 2:4). Om planeringsprocessen sägs att den bör vara 
”utformad på ett sätt som möjliggör utveckling av värderingar genom t ex diskussion och 
prövning av olika alternativ.” (s. 2:6).  

Eftersom det sålunda inte finns något allmänt godtagbart sätt att kvitta olika intressen och 
effekter mot varandra måste idén med samhälleligt korrekta värderingar i form av priser och 
diskonteringsränta överges. I stället bör ett mer demokratiskt metodideal framhävas, som 
tilldelar de olika aktörerna (utredare, politiker, intressenter m fl) delvis andra roller (tabell 
13.1). Den traditionella expertrollen byts ut mot en mer serviceinriktad attityd där förmågan 
och villigheten att lyssna utgör utmärkande drag. I stället för att motvilligt "acceptera" 
intressenternas och medborgarnas deltagande i en öppen debatt försöker man på olika sätt 
underlätta och uppmuntra till en sådan debatt.  

I den demokratiska utredarrollen ligger slutligen att uppmärksamhet inriktas på skillnader i 
makt och resurser mellan olika intressenter. Allsidighetssträvan i analysen bör innefatta också 
de resursstarka och välorganiserade intressena men den får inte begränsas till dessa. Avsikten 
med intresseanalys enligt positionsanalysen är just att lyfta fram samtliga aktiviteter och 
därmed intressen som påverkas, oberoende av om intressena är välorganiserade eller ej.  

I anslutning till tabell 13.1 med dess försök att ställa olika metodideal och rolluppfattningar 
mot varandra förtjänar den traditionella föreställningen om politikerrollen en ytterligare 
kommentar. Anhängare av cost-benefitanalys brukar framhäva att man måste förenkla för 
politikerna om de skall ha reella möjligheter att klara sina uppgifter. De avkastningssiffror av 
tämligen entydigt slag som erhålls vid CBA sägs därför vara att föredra framför det mer 
komplexa beslutsunderlag som positionsanalysen erbjuder med en rad effektdimensioner, 
intressen och villkorliga slutsatser.  

Ofta underbyggs sådana resonemang med referenser till experimentell forskning inom 
psykologin som säger något om människans kognitiva kapacitet, dvs förmåga att lagra och 
hantera information. De flesta människor lär t ex kunna memorera högst sju slumpvis valda 
siffror, vilket tyder på en begränsad minneskapacitet.  

Ambitionen att studera forskningsresultat inom psykologin är värd all uppmuntran och 
diskussionen om människors kognitiva kapacitet i relation till dagens samhällsproblem är 
värdefull. Men om man läser vidare i sådana skrifter, t ex Ian Hunters "Memory" (1978) får 
man en mer allsidig bild av människors kognitiva kapacitet.  
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Tabell 13.1. Ett traditionellt metodideal med därtill kopplad roll för utredare, politiker, intressenter 
och övriga samhällsmedborgare kan jämföras med ett mer "demokratiskt" metodideal.  
 

 Traditionellt metodideal Ett mer "demokratiskt" 
metodideal 

Utredarroll Samhällelig optimering med 
hjälp av "neutral" metod. Ett 
alternativ rekommenderas 

Lyhördhet och 
serviceinställning. Allsidig 
belysning av valsituationens 
karaktär eftersträvas. 
Villkorliga slutsatser. 

Politikerroll Politiker förväntas acceptera 
metoden och dess resultat (ev 
med tillägg för ytterligare 
hänsyn) 

Varje politiker prövar de 
enskilda handlingsalternativens 
effektprofil mot den egna 
värderingsmässiga (ideologiska) 
profilen, inklusive riskfilosofi 
mm. 

Intressentroll Förekomst av samt intensitet i 
preferenser uttrycks via 
marknader och konsumenters 
betalningsvilja. Även annan 
aktivitet kan accepteras 

Intressenterna uppmuntras till 
deltagande i en aktiv, öppen 
debatt om utredningsprocedur, 
handlingsalternativ, mål, 
konsekvenser mm 

Medborgarroll Åsiktsyttringar som ej härrör 
från konsumenter accepteras 
men bedöms ej vara särskilt 
relevanta för den samhälleliga 
optimeringen 

Medborgarna uppmuntras att 
delta i debatt eftersom detta 
representerar ett värde i sig och 
eftersom utredningsprocessen 
därigenom kan ge ett bättre 
resultat 

 
Vad människor lyckas memorera visar sig då (icke helt oväntat!) vara en funktion av hur 

informationen är organiserad och framför allt av om man kan se någon mening eller struktur i 
den serverade informationen. Slumpvis valda siffror eller bokstäver har vi alla svårigheter 
med. Men om en struktur eller mening kan skönjas ökar omedelbart våra möjligheter att 
memorera i termer av informationsbitar (”bits of information”).  

Positionsanalysen uppmanar till ett bildmässigt tänkande, ett tänkande i gestalttermer (jfr 
strävan mot holism). En profil eller ett mönster av effekter ställs mot en profil eller ett 
mönster av värderingar hos den enskilde beslutsfattaren. Det handlar om ett 
matchningsförfarande, en fråga om förenlighet mellan strukturella helheter där ”igenkännande 
av mönster” (”pattern recognition”) kan vara ett relevant ledord.  

Människor har lärt sig 'känna igen' tämligen komplexa mönster. Att känna igen enskilda 
människor, hus osv är också en memoreringsprestation. Den upplevs som enkel därför att 
memoreringen sker som en helhet: människan respektive huset i sin omgivning. Struktur ger 
mening.  

Det bör också påpekas att beslutsfattarnas, t ex politikernas situation skiljer sig från 
försökspersonernas i antydda memoreringsexperiment däri att beslutsfattarna har ett skriftligt 
dokument i sin hand som de kan läsa i, bläddra i osv. Fortfarande ställs krav på dem att 
hjälpligt 'hålla ihop' vad som står skrivet, t ex i en sammanfattning, men i motsats till 
försökspersonen kan de 'fuska' genom att titta i sina papper varje gång de tappar bort något, t 
ex faktamässiga detaljer.  

Utan att förringa problemet med människors kognitiva kapacitet är jag alltså mer optimistisk 
beträffande våra politikers och andra människors möjligheter att hantera information än vad 
CB-analytikerna förefaller vara.  

 92



 

De förenklingar som cost-benefitförespråkarna anser angelägna för politikerna – helst en 
siffra som anger önskvärdheten för varje alternativ – är vidare inte helt kostnadsfria. Om man 
driver förenklingstesen till sin spets skulle ju besluten kunna fattas, t ex genom tärningskast.  

Vad som förloras genom förenkling är relevans dels i kunskapsmässigt, dels i 
värderingsmässigt avseende. Långtgående förenkling, t ex till en enda siffra, kan sålunda vara 
mycket dyrköpt. Men för den som känner likgiltighet inför beslutets följder och primärt 
känner lojalitet gentemot viss etablerad nationalekonomisk metod finns inga hinder. Det 
viktiga blir då att man kommer fram till något slags beslut och att politikerna fortsätter att tro 
på experterna och deras metoder.  

Visst kan positionsanalysen alltjämt innebära problem när det gäller att komma fram till 
överskådliga sammanfattningar, vilka blir meningsfulla och användbara för politikerna. Men 
enligt min mening är problemen ännu större med cost-benefitanalysens endimensionella tal. 
Det är en illusion att de siffror som erhålls enligt CBA är särskilt lättolkade ur politikernas 
synvinkel. Svårigheterna att tolka cost-benefitanalysens resultat blir vidare inte mindre ju mer 
man förstår CBA-metodiken. Jag kan lika gärna tänka mig att de blir större.  

Hur företrädare för olika metoder ser på politikerrollen är uppenbart intressant. Men 
politikerna själva bör ju också få en chans att framföra sina synpunkter på vad de menar vara 
ett bra beslutsunderlag i varje typ av valsituation. Därmed menas dock ej att politikerna 
enväldigt skall härska över metodvalet i ett demokratiskt samhälle.  

Positionstänkande och låsningar i utredningsprocessen  
En utrednings- och beslutsprocess kan ses som ett spel mellan olika aktörer. Utredaren tillhör 
en aktörskategori, politikerna en annan och intressenterna en tredje. Utredarna kan - särskilt 
om de arbetar efter de allsidighetslinjer som här har förordats sträva efter att hålla olika 
utvecklingsvägar öppna så länge som möjligt medan enskilda intressenter tvärtom kan vara 
ute efter att låsa utvecklingen i vissa spår, dvs att reducera det reella handlingsutrymmet. 
Enskilda politiker kan associera sig med speciella intressenter i ett sådant taktiskt spel som 
både kan minska och öka handlingsutrymmet.  

Ur demokratins synvinkel gäller det att se upp med försök att läsa utvecklingen i vissa spår. 
Ett företag som önskar etablera sig med viss miljöstörande verksamhet på viss ort kan 
investera i och börja bygga tillfartsvägar innan tillstånd för verksamheten har erhållits. 
Påtryckningar av ett mindre synligt slag kan riktas mot politiker och tjänstemän.  

En rad olika bindningar eller låsningar kan urskiljas i dessa sammanhang. Man kan t ex 
skilja mellan  
 

- kognitiva bindningar  
- sociala bindningar  
- politiska bindningar  
- juridiska bindningar  
- fysiska bindningar.  

De kognitiva bindningarna handlar om tankemässiga låsningar t ex hos en arkitekt som ritat 
en skiss och anser att han därmed har funnit den 'rätta' lösningen på ett problem. Sociala 
bindningar uppstår när två aktörer lovar varandra att verka för en viss lösning på ett problem 
medan politiska bindningar kan handla om politiska partiers eller grupperingars 
ställningstaganden och löften.  

Juridiska bindningar uppstår om man skriver avtal med byggföretag eller liknande och 
fysiska bindningar t ex när grävskopan satts i marken. Hela utrednings- och beslutsprocessen, 
inklusive genomförande av beslut, kan ses som en serie bindningar över tid som låser 
utvecklingen i vissa spår. (Jfr diskussion av ”de successiva bindningarnas princip” Söderbaum 
1973 kap 13 samt kap 11 Kumm och Söderbaum 1979.)  
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Samtidigt tänker vi oss att våra politiker t ex i kommunfullmaktige skall vara obundna när 
de sammanträder för att fatta beslut. Det ligger alltså i demokratins intresse att politiker och 
tjänstemän håller stånd gentemot de som av kommersiella eller andra skäl vill låsa. 
utvecklingen åt bestämda håll. Allsidiga utredningar blir meningslösa eller tom falska om 
löften redan har givits till speciella intressenter utan att detta är synligt för 
samhällsmedborgarna.  

Demokrati som sök-lärprocess 
Två teser har drivits i det föregående nämligen 

• att en allsidig debatt i kontroversiella frågor är bra ur demokratisk synvinkel  
• att allsidiga utredningar underlättar en allsidig debatt och därmed är positiva ur 

demokratisk synvinkel.  
 

Metoder som tenderar att ge ett allsidigt beslutsunderlag bör därmed föredras framför metoder 
som i ett eller flera avseenden ger ensidiga beslutsunderlag.  

Önskemålet om allsidiga beslutsunderlag har motiverats med att ett sådant underlag har ett 
egenvärde i en demokrati men också med att förfarandet leder till kunskapsmässigt bättre 
underbyggda beslut.  

Diskussionen i övrigt om demokrati har handlat om önskvärdheten att aktivera så många 
medborgare och intressenter som möjligt i de frågor som är föremål för konflikter och 
ideologiska motsättningar. Bakom detta ligger en tro att enskilda människor successivt genom 
inlärning förbättrar sina kunskaper och modifierar sina värderingsmässiga hållningar. 
Demokratin förutsätter öppenhet och tolerans och uppmuntrar till dialog. I sina olika roller 
förväntas människorna på ett så aktivt sätt som möjligt delta i individuella och gemensamma 
sök-lärprocesser (jfr Johnsen m fl 1979). Sådana processer kan underlättas eller försvåras av 
hur utredningar ser ut, av politikers beteende, av journalister och massmedia etc.  

Detta resonemang leder till ett viktigt kriterium vid val mellan olika metoder för 
genomförande av utredningar. Vilka metoder underlättar, respektive försvårar, en generell 
ackumulering av kunskap i samhället? Hur mycket lär sig de personer som läser en utredning, 
vilken utförts enligt metod A? Är utredningen så begriplig att den kan förstås och förmedlas 
av journalister? I vad mån kan den kunskapen och erfarenheten väntas komma till användning 
vid beslutsfattande i framtiden utöver att kunskapen kan vara till nytta i den aktuella 
valsituationen? För egen del tror jag på tvärvetenskapliga arbetssätt av disaggregerat slag inte 
minst i detta sistnämnda avseende.  
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KAPITEL 14 
 

GRANSKNING AV UTREDNINGAR OCH 
UTREDNINGSPROCESSER.       

VÄGVERKET SOM EXEMPEL  
 
 
Positionsanalysen innefattar ett antal rekommendationer för hur utredningar kan genomföras. 
Men positionsanalys kan samtidigt mer allmänt ses som ett sätt att tänka och argumentera vid 
problemlösning. Detta sätt att tänka kan vara lika intressant vid granskning av utredningar 
vilka utförts av andra som vid utförande av egna utredningar.  

För att understryka att granskning av utredningar utgör ett användningsområde för 
metoderna är detta kapitel inriktat på ett sådant perspektiv. Antalet situationer där människor 
granskar utredningar som utförts av andra personer torde vara synnerligen stort. För många 
aktörskategorier t ex politiker, journalister och för dem som berörs av viss utredning kan idéer 
till och kunskap om granskning väntas vara av stor betydelse.  

Som framgått tidigare i denna skrift ser jag positionsanalysen och likartade metoder som ett 
fruktbart sätt att tänka. Självklart kan även exempelvis cost-benefitanalysen ses som ett sätt 
att tänka och som en utgångspunkt för granskning av utredningar. Vissa likheter föreligger 
mellan dessa ’sätt att tänka’ men också olikheter. Vad som är en bra utredning enligt 
positionsanalysens perspektiv kan vara mindre bra eller dåligt från CBA-analysens 
utgångspunkter och tvärtom.  

Analysschema vid studium av enskilda utredningar  
Ett analysschema vid granskning av utredningar enligt positionsanalys utgör uppenbart ett 
slags spegelbild av det analysschema som föreslagits för utförande av utredningar enligt 
samma metod (se kapitel 5). Frågor av följande slag kan ställas:  
 

1. Vilka problembilder redovisas? Skiljer man på olika aktörers problembilder? Dominerar 
en problembild eller finns viss mångsidighet? Ger man en historisk bakgrund till dagens 
problem?  

2. Vilken metod har använts? Rör det sig om en renodling av viss metod eller en ’korsning’ 
mellan flera metoder? Strävar man efter aggregering och entydighet eller disaggregering och 
värderingsmässig öppenhet?  

3. Vilket ekonomibegrepp har använts? Handlar det om ett holistiskt sätt att se på ekonomi 
eller monetär reduktionism? Är ekonomibegreppet inspirerat av institutionell ekonomi eller 
neoklassisk teori?  

4. Vilken vetenskapssyn återspeglas i utredningen? Handlar det om traditionella 
objektivitetsideal och positivism eller något annat? Vilken medvetenhet finns om 
värderingsfrågornas roll?  

5. I vad mån redovisas den sökprocess som legat till grund för framtagande av 
handlingsalternativ?  

6. Hur formuleras problemet för analysändamål? Vilka handlingsalternativ väljs ut för 
studium och hur motiveras valet av dessa? Finns fler än ett alternativ? Är studien ensidig eller 
allsidig med avseende på typ av alternativ? Finns skäl att misstänka att alternativen valts med 
sikte på att ”säkerställa” vissa resultat?  

7. Vilka konsekvenser (effekter) har beaktats? Är effektbeskrivningen ensidig eller allsidig? 
Vad har gjorts (t ex systemstrukturering) för att systematiskt leta fram effekter? Har vissa 
effekter bortfallit eller uteslutits?  
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8. Hur beskrivs olika effekter? Hur beaktas t ex tidsdimensionen (positioner kontra flöden)? 
I vad mån lyfter man fram icke-reversibla eller svårvändbara icke-monetära effekter? Hur 
behandlas kopplingar mellan den studerade valsituationen och framtida valsituationer eller 
mellan studerad valsituation och valsituationer inom ”andra” områden (samt dessas framtida 
implikationer)?  

9. Hur har förekommande osäkerhet och risker behandlats? Finns systematiska skillnader 
mellan alternativen när det gäller osäkerhet avseende faktamässiga uppgifter (t ex monetära 
drifts- och anläggningskostnader)? I vad mån har känslighetsanalys eller scenarieteknik 
utnyttjats?  

10. Hur har konflikter mellan olika intressen beskrivits och analyserats? Vad innebär 
respektive alternativ ur jämlikhetssynpunkt eller ur resurssvaga intressenters synvinkel?  

11. I vad mån sammanfattas beslutsunderlaget och hur har det i så fall skett? Är slutsatserna 
entydiga eller villkorliga?  

12. Hur behandlas överhuvud taget de ideologiska frågorna? I vilka avseenden kan man tala 
om ensidighet (allsidighet) eller slutenhet (öppenhet)?  

Analysschemat kan i princip appliceras på vilken utredning som helst och användas för 
”felsökning” eller kanske för att förbättra en utredning i visst bearbetningsstadium. Självklart 
måste utredningsresurser och utredningssituation i övrigt beaktas när man fäller sina 
omdömen. Små utredningsresurser bör dock inte utan vidare accepteras som ursäkt för en 
ensidig utredning. Samma resursmängd, t ex i termer av utredningstid, kan användas på 
många alternativa sätt.  

Analysschema vid studium av utrednings- och beslutsprocesser  
Hur en utredning ser ut förklaras till en del av den utredningssituation, inklusive 
institutionella förhållanden, aktörer m m som har förelegat. Om man vill förstå utredningen 
ifråga gör man därför klokt i att studera själva utredningsprocessen dvs den arbets- och 
beslutsprocess som till sist resulterade i det skriftliga dokument som kallas ’utredning’. 
Exempel på frågor som kan ställas är följande:  
 

1. Vilka initierade utredningen? Hur ser direktiven ut?  
2. Hur har utredningsdirektiven tolkats? I vad mån är tolkningen rimlig enligt Dina 

bedömningar?  
3. Vilka är aktörerna, dvs de personer vilka enskilt eller som representanter för 

organisationer aktivt försökt påverka utredningsprocessens förlopp i en eller annan riktning?  
4. Vilka är beslutsfattare och vilka ansvarsförhållanden gäller för fattade beslut? Hur har 

beslutsfattarna påverkat utredningsprocessen i olika skeden?  
5. Hur förefaller utredaren (utredarna) ha upplevt utredarrollen? Har utredaren t ex 

eftersträvat att vara ett lydigt redskap för enskild beslutsfattare eller för annan intressent? Har 
vederbörande känt sig som expert i traditionell mening, vilken utpekar optimala lösningar 
eller har en mer servicebetonad och demokratisk roll eftersträvats?  

6. Hur har berörda parter/intressenter informerats under utredningsprocessens gång och efter 
utredningens slutförande? Har utredningen t ex endast betraktats som ett ”internt 
arbetsmaterial” eller har utredningen aktivt lämnats ut som halvfabrikat eller färdig produkt?  

7. Hur har synpunkter inhämtats från olika intressenter under utredningsprocessens gång 
(samtal, enkäter, informationsmöten, utfrågningar etc) eller efter utredningens 
färdigställande?  

8. Har de synpunkter som framförts av intressenter och andra aktörer dokumenterats? Vilka 
synpunkter har beaktats respektive negligerats?  

9. Kan man säga något om maktrelationer, lojaliteter m m mellan utredare och andra 
aktörer? Finns tecken på icke öppet redovisade påtryckningar från enskild intressent eller 
gruppering med syftet att länka in utredningsförloppet i vissa banor?  
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10. Vad har hänt i fråga om beslutsfattande som en följd av utredningen och vilken 
implementering har skett?  

Analysscheman av de två slag som här har exemplifierats kan förefalla mastiga och är det 
kanske också. Tanken med dem är inte nödvändigt att de i alla lägen bokstavligt skall 
tillämpas utan snarare att de skall bidra till en höjd medvetandenivå när det gäller de 
utredningar vi alla ställs inför på olika håll i samhället. Meningen är att något tona ned den 
respekt som så många känner när de sitter i sina sammanträdesrum med skriftliga dokument 
av varierande tjocklek framför sig. Detta innebär inte en uppmaning till allmän skepsis 
gentemot utredningar eller ’byråkraters pappersarbete’ utan snarare ett bidrag till att skärpa  
den kritiska förmåga som utgör ett av demokratins kännemärken.  

Vägverket som exempel  
När jag nu övergår till att kritiskt granska Statens vägverks system för ”angelägenhets-
bedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt” (Statens vägverk 1981) så kan de två 
analysscheman som redovisats ses som en bakgrund. Däremot kommer de ej att följas i sina 
detaljer. Ett sådant förfarande skulle kräva en mycket omfattande studie där dessutom den 
granskade utredningen borde bifogas.  

I stället redovisas några reflektioner vilka tidigare framförts i samband med Statens väg- och 
trafikinstituts transportforskardagar (Söderbaum 1984, 1985) och som kan ge perspektiv på 
utredningars roll som instrument i samhällsskeendet. Synpunkterna framförs i form av tre 
påståenden och en avslutande rekommendation.  

Påstående nr 1. Konventionell cost-benefitanalys (CBA) utgör för närvarande det officiella 
metodidealet för Statens vägverk.  

Kommentar. De personer som svarat för den senaste handledningen för angelägenhets-
bedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt (AVOG, Statens vägverk 1981) har haft den 
konventionella cost-benefitanalysen som sitt ideal. Praktiska omständigheter liksom en form 
av rättvisesträvan för hela landet har gjort att man modifierat cost-benefitanalysen så att 
standardiserade priser används snarare än priser som är anpassade till lokala marknads-
förhållanden och en lokal betalningsvilja. Jag har därför använt benämningen reviderad CBA 
(jfr tabellerna 2.1 och 3.1).  

Vad CBA innebär har framgått på andra håll i denna bok (bl å i kapitlen 2 och 3). Inom 
vägplaneringen handlar det om att summera monetära anläggnings- och driftskostnader för 
varje vägprojekt, fordonskostnader för trafikanter samt sätta pris på tidsvinster, 
olycksfallsreduktion, barriäreffekter, bullerstörningar m m. Strävan är den att via fortsatt 
metodutveckling och ”förfining” sätta pris på alltfler faktorer.  

Utöver användningen av standardiserade priser görs ytterligare en förenkling av praktiska 
skäl så att man nöjer sig med att studera ”första årets avkastning”, dvs avkastningen det första 
året efter det att en övervägd sträckning har tagits i bruk. FÅA utgörs av kvoten mellan första 
årets intäkter (det beräknade monetära värdet av tidsvinster, olycksfallsreduktion m m) och 
investeringskostnaden. 
 
Tabell14.1. Metodideal och ledande ’metodfilosofer’ inom vägverket under senare tid.  
 

Tidsskede Metodideal Ledande metodfilosofi 
1970 
(”vägplan 70”)  

Konventionell CBA Bertil Hållsten 

1975 
(”vägplanering”) 

Trafikekonomisk kalkyl plus 
poängsystem för vissa effekter 

Ingemar Ahlstrand 

1980 Konventionell CBA Lars Hansson 
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Som jag ser det karaktäriseras vägverkets metod av  
• monetär reduktionism  
• kvittningsfilosofi  
• mekaniserad etik.  

 

Ekonomibegreppet vid CBA, dvs sättet att se på ”effektiv resursallokering” utgör som 
tidigare framgått en form av monetär reduktionism. Vad man strävar efter är att reducera en 
komplex verklighet till siffror i monetära termer, som avses vara relevanta för prioritering av 
investeringsprojekt.  

Det handlar vidare om en kvittningsfilosofi eftersom i princip alla typer av effekter kan 
kvittas mot varandra liksom effekter avseende olika individgrupper och olika tidsskeden.  
Den komplexa verkligheten förvandlas vidare behändigt till en mekanisk räkneoperation. 
Standardiserade priser innebär att ett slags ”mekaniserad etik” kan användas över hela landet. 
Den etik som återspeglas i de valda standardiserade priserna betraktas som allmängiltig. Man 
behöver inte bekymra sig om att det finns människor som hävdar att andra etiska 
utgångspunkter och avvägningar är mer rimliga.  

Även i ett historiskt perspektiv har cost-benefitanalysen dominerat inom vägverket (tabell 
14.1). Det första förslaget till planeringsmetodik avseende väginvesteringar redovisades i den 
statliga utredningen ”Vägplan 70” (SOU 1969:56). Rekommendationerna i den utredningen 
svarar i hög grad mot den samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalysen (konventionell cost-
benefitanalys). Det handlar alltså om en strävan att penningmässigt värdera så många olika 
slags effekter som möjligt. Samtidigt visade man en viss medvetenhet om att effekter som inte 
så lätt låter sig överföras till monetära termer likväl kan vara viktiga. Rubriceringen av sådana 
effekter såsom ”konsekvenser i övrigt” tenderade emellertid att ge dessa effekter en sekundär 
roll.  

Det monetära och endimensionella tänkandet i Vägplan 70 utsattes för viss principiell kritik 
(Anell m fl 1971). Samhällsdebatten under 70-talet kom i hög grad att handla om hälso- och 
miljöeffekter. Transportsystem skiljer sig åt med avseende på föroreningar, naturingrepp, 
energiåtgång, estetiska förhållanden, sociala ingrepp m m. Det som i Vägplan 70 hade 
rubricerats ”Konsekvenser i övrigt” fick alltså i debatten en allt viktigare roll.  

Flera debattörer och statliga utredningar inom områden såsom regionalpolitik och 
”hushållning med mark och vatten” pekade i riktning mot sektorövergripande synsätt och 
metoder. Det blev naturligt att fråga sig hur vägplaneringen skulle kunna samordnas med 
dessa framväxande planeringsformer.  

En ny statlig utredning erhöll direktiv redan i maj 1972. Arbetet utmynnade i betänkandet 
”Vägplanering” (SOU 1975:8586). Liksom i ”Vägplan 70” inriktade man sig på att avge 
rekommendationer för hur prioriteringen mellan olika vägprojekt skulle kunna ske.  

Rekommendationerna i ”Vägplanering” kan knappast hänföras vare sig till långtgående 
aggregering eller långtgående disaggregering (jfr tabell 2.1). När det gäller en del av det 
rekommenderade beslutsunderlaget, den trafikekonomiska kalkylen, förlitar man sig till cost-
benefitanalysens regelsystem. Samtidigt ägnas emellertid ökad uppmärksamhet åt vad 
utredarna något oegentligt kallar ”kvalitativa” effekter såsom miljöeffekter (buller, 
luftföroreningar, naturvård), effekter på markanvändning, försvarseffekter, sociala effekter 
och regionalpolitiska effekter. För att markera dessa effekters betydelse värdesattes var och en 
av dem i en särskild projektprofil enligt en sjugradig skala från -3 till + 3.  

Denna senare del av rekommendationerna i ”Vägplanering” innebär att ett steg togs i 
riktning mot en mer disaggregerad metodik. Exempelvis undvek man summering av 
totalpoäng enligt olika komponenter i den nämnda projektprofilen. Trots detta är det nog 
rimligt att påstå att förslaget till prioriteringsgrund låg närmare kategori I än kategori III i 
tabell 2.1. Först redovisas nämligen resultatet av den trafikekonomiska kalkylen såsom ett 
räntabilitetstal. Därefter tar man ställning till om den sammantagna betydelsen av de 
kvalitativa effekterna bedöms medföra att projektet påverkas i positiv eller negativ riktning 
(SOU 1975:85 sid 70).  
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Den metodik som föreslogs i ”Vägplanering” för hantering av ”kvalitativa effekter” 
vidareutvecklades något inom Statens vägverk under ledning av Ingemar Ahlstrand till en 
handledning för ”angelägenhetsbedömning av vägprojekt” (1976). Benämningen ”kvalitativa” 
effekter utgick eftersom ju även miljöeffekter ofta kan kvantifieras om än i andra termer än 
monetära. Man skiljer också på olika ”intressentgrupper” nämligen ”trafikanter”, ”boende” 
och ”övriga samhället”. Denna uppspaltning efter olika påverkade intressentgrupper svarade 
mot positionsanalysens dåvarande rekommendationer. (Idag rekommenderas enligt 
positionsanalysen identifiering av påverkade intressen såsom tidigare beskrivits.)  

När vägverkets planeringssystem på nytt skul1e utredas 1979-80 hoppades jag såsom 
forskare, debattör och även ”metodintressent” att ytterligare steg skulle tas mot 
disaggregering.  

Men det blev precis tvärtom, dvs en återgång till extrem aggregeringsfilosofi. Optimismen 
hos utredarna var större än någonsin när det gäller att vidga området för de effekter som kan 
prissättas och aggregeras monetärt. T o m buller blev föremål för sådana ”samhälls-
ekonomiskt korrekta” priser. Arbetet utfördes inom vägverket under ledning av Hans 
Cedermark och med Lars Hansson som ledande nationalekonomisk ”metodtekniker” eller 
kanske snarare ”chefsideolog” eftersom metodvalet har en ideologisk innebörd. 
Rekommendationerna redovisades i den nämnda handledningen AVOG i form av fyra 
rapporter (P007 – P010).  

Att de disaggregerade metoderna ej kom ifråga berodde ej på att de var okända. Karl-Ivar 
Kumm och jag besökte projektgruppen med Cedermark, Hansson m fl för diskussioner. Jag 
skall senare något spekulera över skälen till att den aggregerade metodiken föredras inom 
vägverket.  

Påstående nr 2. Vägverkets metod för investeringsbedömning, AVOG, är svårförenlig med 
västerländska demokratideal.  

Kommentar. Den kvittningsfilosofi och ”mekaniserade etik” som CBA-metoden innebär är 
synnerligen svårsmält i relation till de demokratideal som utvecklades i kapitel 13. Särskilt 
tänkvärt är citatet med Peter Selfs ifrågasättande av att någon slags entydig samhällelig 
välfärdsfunktion skul1e kunna användas som grund för prioritering. Är det rimligt att 
begränsa ”värdering” och ”värde” till den monetära aspekten och tro sig kunna fånga in ”de 
värderingar samhället har” (Statens vägverk, 1981, P008 sid 7) för att sedan jämföra varje 
alternativs ”samhällsnytta uttryckt i kronor”. I kapitel 14 pekades också på Mishans tvivel på 
ett entydigt samhällsekonomiskt resursallokeringskriterium i de situationer som karaktäriseras 
av konflikter mellan olika intressen eller mellan dagens generation och framtida generationer.  

När statsrådet Bo Holmberg varnar för negativa tendenser i myndighetsutövningen på en del 
håll så anser jag att Vägverket i vissa avseenden utgör ett intressant studieobjekt. Är det inte 
ett utmärkt exempel på ”storebrorsmentalitet” att göra anspråk på att entydigt kunna definiera 
och mäta allmänintresset och samhällsnyttan.  

Ett aktuellt projekt för vägverket just i dessa dagar är ny sträckning för E 18 mellan 
Enköping och Bålsta. Det handlar om 23 km ny väg som kostnadsberäknats till ca 200 Mkr. 
En rad fastighetsägare och andra intressenter berörs varav somliga positivt och andra negativt. 
Bland de senare finns en större grupp sommarstugeägare vid Ekolsund som ser sina 
fritidsområden hotade. Deras ambition är att pröva olika vägar för att få vägverkets 
prioritering och beslut omprövade.  

För att få synpunkter tog nämnda stugägare bl a kontakt med mig. Delvis av nyfikenhet 
delvis i experimentsyfte ringde jag då upp aktuell vägförvaltning för att tala med ansvarig 
tjänsteman. Jag nämnde att jag haft kontakt med husägarföreningen vid Ekolsund.  

 99



 

Tjänstemännens argumentering för det alternativ som innebär ingrepp i fritidsområdet var inte 
helt oväntat av följande slag:  
 

- Lönsamheten är störst för det alternativet.  
- Fastighetsägare bör inse att de måste vika för samhällsnyttan.  
- Utan samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar skulle det bli polsk riksdag.  
- Samhället behöver vägar. Någonstans måste de dras.  

 

I och för sig kan diskuteras om vägverket i det aktuella fallet levt upp till egna metodideal när 
det gäller jämförelser mellan alternativ. Det intressanta är emellertid hur man åberopar en 
förmåga att utpeka den samhälleligt korrekta avvägningen och hur alla som drabbas upplevs 
som ”partiska” i negativ mening.  

För mig är det en motbjudande tanke att det inom vara förvaltningar skulle finnas experter 
som kan räkna sig fram till eller på annat sätt utpeka vad som är samhälleligt korrekt och 
riktigt. Tjänstemännen skulle ha kunnat uttrycka sig på ett delvis annorlunda sätt men 
huvudkritiken bör riktas mot den metod som f n används inom vägverket och de personer som 
utformat och ansvarar för metoden.  

Samtidigt bör noteras att man även inom vägverket vid valda tillfällen visat intresse för 
alternativa metoder av typ positionsanalys (Hansson 1984). En bedömning som då ofta görs är 
att positionsanalysen kan tänkas komma till användning som en kompletterande metod i vissa 
mer komplexa valsituationer. Metoden sägs dock ej lösa vägverkets problem eftersom man 
måste kunna fördela budgetmedel över hela landet enligt ett slags rättviseprincip.  

I det nämnda dokumentet av Lars Hansson (1984) finns en klar insikt om att vissa etiska 
problem, t ex fördelningseffekter och miljöeffekter som drabbar framtida generationer ej 
behandlas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för vägverkets planeringssystem. Mot 
bakgrund härav skissar Hansson ett förslag till en speciell ”samhällsanalys” såsom ett tillägg 
till CBA-analysen. Detta innebär att skillnaderna i sätt att se på dessa problem mellan 
exempelvis Lars Hansson och mig har reducerats. Samtidigt gäller emellertid att 
positionsanalysen inte längre kan ses som mer komplicerad än en cost-benefitanalys plus 
samhällsanalys enligt Hanssons skiss. Jag tror vidare att goda förutsättningar finns för att 
positionsanalysen skall kunna vidareutvecklas till ett standardiserat förfarande för vägverkets 
speciella syften. Men för att påbörja en sådan process krävs ett visst mod att bryta med idag 
förhärskande tankar och doktriner.  

Påstående nr 3. Vägverkets metod för investeringsbedömning, AVOG, har ”icke obetydliga 
förtjänster” när det gäller vägverkets fortsatta maktutövning och generering av resurser.  

Kommentar. Cost-benefitanalysen har även andra funktioner än att skipa rättvisa i samhället. 
Metoden bör också granskas som ett instrument för maktutövning. Återigen kan ett exempel 
vara på sin plats.  

Vägverkets generaldirektör, Per-Anders Örtendal uttryckte sig på följande sätt när han 
kommenterade en tioårsplan för vägbyggandet (SvD 4 december 1984):  
 

 - Motorvägen Norrköping-Norsholm är den av våra många viktiga vägbyggen som 
troligen har den allra högsta samhällsekonomiska avkastningen.  
 - Det handlar om 25-30 procents lönsamhet. Vägen skulle alltså betala sig på 3-4 år.  

 

I artikeln sägs vidare att ”15% ’vinst’ per år är den genomsnittliga lönsamheten på 
investeringar som väggeneralen planerat i enlighet med regeringens tioårsplan fram till 1983”.  

Vi får alltså veta att vägsektorn är monetärt lönsam att satsa på och att statliga budgetmedel 
kommer till god användning inom området.  

Jag nöjer mig med två kommentarer i sammanhanget. Valet av standardiserade priser för 
tidsvinster etc inom ramen för AVOG är delvis godtyckligt. Det är knappast särskilt svårt att 
finna argument för vissa korrigeringar av de standardiserade priserna så att vägverkets 
aktuella investeringsprojekt kan uppvisa en respektabel avkastningsnivå. Godtycket hänger 
samman med att prissättningsreglerna inte är så entydiga och självklara som man ibland vill 
hävda.  
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Kommentar nr 2 gäller miljö- och naturresurseffekter i relation till den anförda monetära 
reduktionismen. Hur redovisas att bilismen förbrukar icke- förnybara naturresurser i form av 
bensin (och i större mängder när trafik överflyttas från andra trafikgrenar genom omfattande 
satsningar inom vägsektorn)? Vad sägs om kväveoxider och skogsdöd? Hur många gånger har 
vi sett vägverket plädera för katalytisk avgasrening? Hur behandlas naturingreppen när 23 km 
ny väg byggs för E l8? Att Thomas Herstad, naturvårdsansvarig i Enköpings kommun, talar 
om ett 23 km långt sår i landskapet betraktas inte som särskilt relevant i sammanhanget. 
Bilismen skall prioriteras enligt ”de värderingar samhället har”,  

Att den monetära reduktionismen är bekväm kan vi vara överens om.  
Rekommendation: Sammantaget leder mina resonemang fram till en tämligen avog tes om 

AVOG. Vägverket bör snarast överge den nuvarande metoden för investeringsbedömning 
(AVOG). Skälet härtill är att CBA-tekniken alltmer framstår som oförenlig med allmänt 
omfattade demokratiska ideal. Strävan bör i stället vara att belysa valsituationer på ett allsidigt 
sätt och respektera förekommande åsiktsskillnader i samhället när det gäller etiska och 
ideologiska utgångspunkter. Den värderingsmässigt slutna CBA-metoden bör ersättas av en 
mer öppen och disaggregerad ansats.  

I ett sådant utvecklingsarbete kan positionsanalys utgöra en utgångspunkt. Andra metoder 
av disaggregerat slag bör naturligtvis också prövas, t ex miljöeffektbeskrivningar. Som 
exempel på en värderingsmässigt mer öppen ansats inom väg- och trafiksektorn kan 
Himanens studie ”Värderingsmetoder i trafikplaneringen” (1985) nämnas.  
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KAPITEL 15 
 

FORTSATT DIALOG OM METODER OCH 
PERSPEKTIV  

 
 
Finns en övertro på utredningar i vårt land eller är det tvärtom så att alltför få utredningar 
utförs? Vad tappas bort om all uppmärksamhet inriktas på att ’utreda’ olika frågor?  
Bör vi kanske inrikta uppmärksamheten på utredningars kvalitet och försöka öka andelen 
välgjorda studier? I föreliggande kapitel hävdas att en diskussion av vad som är bra respektive 
dålig metod bör uppspjälkas på olika utredningssituationer. Inte minst för den fortsatta 
forskningen torde sådana distinktioner vara värdefulla. Vilka metoder är lämpliga respektive 
olämpliga när det gäller mer detaljerade frågor avseende driften av en verksamhet? Hur ser 
det ut vid investeringsbedömning, dvs vid valsituationer med mer långsiktiga 
följdverkningar? Vilka metoder är bra vid övergripande valsituationer inom energipolitik, 
transportpolitik, jordbrukspolitik? Vilken relevans har de metoder som behandlats i denna bok 
för beslutsfattande i företag eller för bedömning av olika organisationers verksamhet ur ett 
samhälleligt perspektiv? Diskussionen av sådana frågor i detta avslutande kapitel kan ge idéer 
och vägledning för fortsatt forskning.  

Utredningar i relation till rationalitetstro  
Finns en övertro på utredningar? Bör vi skrota alla pågående utredningar och undvika nya t ex 
för att spara pengar? Var och en får ta ställning till sådana frågor. Ytterst handlar det om vilka 
problem i samhället eller i enskilda verksamheter som enskilda individer upplever. För egen 
del har jag känslan att antalet komplexa problem i samhället snarare ökar än minskar. Det kan 
handla om hälsoproblem, miljöproblem, naturresursfrågor, sysselsättnings- m fl sociala 
problem eller institutionella problem, dvs sådana som rör lämpliga spelregler.  
Kunskapsackumuleringen i samhället, vare sig den sker genom forskning, utvecklingsverk-
samhet eller utredningar framstår knappast som onödig för dem som ser nämnda (eller andra) 
problem som allvarliga och önskar ta itu med dem. Ett generellt förkastande av utredningar 
som arbetsform och instrument i samhällsutvecklingen förefaller därför inte särskilt 
välbetänkt.  

Däremot kan säkert nödvändigheten av utredningar diskuteras i enskilda fall. Ibland är 
kunskapsbasen så god att åtgärder borde vidtas utan ytterligare tidsspillan. Att ”tillsätta en 
utredning” kan ju ibland vara ett sätt att slippa ta ställning, att skjuta kontroversiella frågor på 
framtiden.  

Utredningskostnader t ex i monetära termer kan naturligtvis bli betydande i en del fall men i 
allmänhet handlar det om ”småpengar” i relation till monetära anläggnings- och 
driftskostnader för de alternativ som övervägs. Utredningar kan lika gärna ses som medel att 
spara genom att finna nya alternativ med lägre drifts- eller anläggningskostnader.  

Jag kan därför inte ställa upp bakom dem som generellt ifrågasätter den nuvarande 
planerings- och utredningsverksamheten inom offentlig förvaltning. Inte heller ställer jag upp 
på tanken att utredningar enbart bör utföras såsom partsutredningar av privata företag, 
fackliga eller andra organisationer, vilka sedan klarar av alla problem genom förhandlingar. 
Traditionen med offentliga utredningar som strävar till allsidighet bör vi slå vakt om. Däremot 
är en viss pluralism i utredandet önskvärd så att de etablerade expertema ibland blir utmanade. 
Universiteten, privata stiftelser etc kan ställa sig bakom eller utföra s k alternativutredningar.  

Ratio betyder förnuft och så vitt jag kan se måste all diskussion om önskade 
samhällsförändringar bygga på någon form av rationalitetstro. Vad som däremot bör 
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diskuteras är den form av rationalitet som olika aktörer tror på. Det kan handla om 
föreställningar om vad som är rationellt i den ekonomiska politiken på nationell nivå, i 
företagen eller för ”konsumenten”. Är det t ex ”rationellt” för en jordbrukare att koncentrera 
uppmärksamheten på vinstutveckling och monetära strömmar? Vi är därmed tillbaka till 
frågan om sätt att se på ekonomi, samhällsutveckling m m och hur den ekonomiska teorin i 
hög grad bestämmer våra uppfattningar om rationalitet.  

Förordandet av ett alternativt ekonomibegrepp i form av flerdimensionellt resurstänkande 
liksom beredskapen att beakta alternativa sätt att se på samhällsutveckling och 
företagsutveckling kan ses som en plädering för ett alternativt rationalitetstänkande. Det 
tidigare endimensionella och entydiga rationalitetsbegreppet ersätts av ett flerdimensionellt 
tänkande som öppnar för alternativa värderingsmässiga utgångspunkter.  

Utredningar i relation till kreativitet och konstnärlig förmåga  
En utrednings resultat kan ej bli bättre än de handlingsalternativ som studeras. Utformningen 
av handlingsalternativ är därför av stor betydelse. Att utforma ett alternativ i detaljer innebär 
en serie beslut dvs val som bygger på värderingar.  

I denna design-fas är egenskaper av typ tekniskt kunnande, kreativitet, konstnärlig förmåga 
väsentliga. Utredaren är i denna del ofta hänvisad till speciella yrkeskategorier av typ 
arkitekter, konstnärer, tekniker.  

Det gäller att få till stånd ett samarbete mellan utredaren och dem som arbetar med bilder, 
design, gestaltning osv. Inom exempelvis arkitektkåren finner man ibland tendenser att tänka i 
termer av ”den rätta skissen”, dvs att hårt driva en linje som den bästa lösningen. Systema-
tiska jämförelser mellan handlingsalternativ kanske inte passar in i denna yrkestradition. I 
gengäld förefaller utvärdering av olika alternativ i monetära termer som vid CBA utgöra en 
absurd tanke för många arkitekter. Ibland leder detta till en allmän tveksamhet inför 
systematiska jämförelser mellan handlingsalternativ. Positionsanalysen med dess holistiska 
ambitioner kan möjligen här ge vissa öppningar. Bildmässiga illustrationer passar in i 
positionsanalys medan de är aviga i relation till CBA. 

För egen del har jag svårt att inse att någon svårhanterlig motsättning skulle föreligga 
mellan å ena sidan den rationalitetstro och den typ av utredningar som har har förfäktats och å 
andra sidan kreativa eller konstnärliga insatser. Båda dessa förmågor bidrar till att göra 
utredningar bättre.  

Distinktion mellan utredningssituationer  
Det krävs ingen större fantasi för att förutspå att debatten om olika metoder och perspektiv 
kommer att gå vidare. Ett sätt att eliminera åtminstone några missförstånd kan vara att skilja 
på olika utredningssituationer (tabell 15.1).  

Vid utredningssituationen U1 kanske, enligt en viss persons bedömningar, den lämpligaste 
metoden är M2 medan M1 bedöms passa bäst för utredningssituation U3. Med utgångspunkt 
från mina bedömningar och värderingar har jag tyvärr svårt att se CBA som en lämplig metod 
i något utredningssammanhang. Detta betyder emellertid inte att jag generellt är motståndare 
till optimering eller att jag ser positionsanalys som den enda metoden i alla lägen.  

Ibland är t ex företagare främst intresserade av monetära aspekter av tämligen kortsiktigt 
slag, t ex avseende styrningen av vissa tekniska eller biologiska processer. I en sådan 
utredningssituation kan lineär programmering vara en lämplig metod. När ’avståndet’ blir 
mindre mellan utredare, beslutsfattare och berörda, t ex så att utredaren och beslutsfattaren är 
samma person och ingen annan berörs, blir optimeringsförfaranden mer rimliga. Även vid fler 
inblandade kan man tänka sig situationer med värderingsmässig samstämmighet i grova drag, 
vilket gör att en gemensam målfunktion kan användas. (Att man i så fall skulle ta till 
konventionell cost-benefitanalys ser jag som ett mycket speciellt fall.)  
 

 103



 

Tabell 15.1 Vid en diskussion av olika metoders för- och nackdelar är det viktigt att skilja på olika 
utredningssituationer.  
 

 Utredningssituationer   
Metoder U1 U2 U3 … Uk

M1 …  … …  … 
M2 … … … …  
M3 … … …  … 
.      
.      
.      
Mn … … …  … 

Områden för fortsatt forskning  
Diskussionen om möjligheter till fortsatt forskning kan föras i termer av tabell 15.1, dvs vilka 
metoder som är lämpliga i speciella utredningssituationer. Nedan anges några områden som 
jag bedömer som angelägna varefter vissa förtydliganden sker.  

 

1. Anpassning av enskild metod för speciella syften.  
2. Studier av olika metoders användbarhet på policynivå.  
3. Studier av enskilda metoders användbarhet vid investeringsbedömning i privata 

företag.  
4. Användning av enskilda metoder vid granskning av utredningar.  
5. Analys av aktörer och institutioner i relation till utredningar och utredningsprocesser.  
6. forskning om institutionell ekonomi för att i någon man balansera den ensidiga 

satsningen på neoklassisk ekonomisk teori.  
 

Område 1. Om man t ex ser positionsanalys som ett meningsfullt metodideal återstår en del 
utvecklingsarbete för att använda metoden, t ex inom transportplanering, energisystemstudier, 
miljövård eller strukturförändringar inom jordbruket. En intressant fråga är om studier med 
positionsanalys alltid blir omfattande eller om de kan förenklas på ett fruktbart satt. Några av 
de studier som redovisats i kapitel 11 beskrivs av respektive författare såsom ”förenklad 
positionsanalys”, vilket tyder på att förenklingar är möjliga även när positionsanalys utgör 
utgångspunkt.  

Område 2. En annan fråga som ofta dyker upp handlar om metodernas användbarhet när det 
gäller övergripande valsituationer. Även för dessa frågor om politik är flera av 
positionsanalysens principer och rekommendationer relevanta. Bra politik handlar dock ej 
enbart om beslutsunderlag utan också om utvecklingssyn, sätt att se på effektivitet, 
produktivitet liksom informationssystem för styrning och uppföljning. Det handlar om 
paradigm av typ institutionell ekonomi snarare än delar av paradigm. Min studie 
”Samhällsplanering, ekonomi, miljö” (1978) kan ses som ett försök att bidra med underlag för 
en miljö- och naturresurspolitik. Jag har också gjort vissa inlägg när det gäller cancerpolitik 
(1984, 1984e) och jordbrukspolitik (1984d). I en bok som redigerats av Marc Tool (1985) 
erhålls en bredare bild av hur institutionella ekonomer ser på offentlig politik inom olika 
områden.  

I Sverige har olika politiska valsituationer belysts under olika rubriker t ex systemanalys, 
policyanalys på ett sätt som i stort är förenligt med institutionell ekonomi. Detta gäller t ex 
daghemsutbyggnad kontra andra vårdformer (Hedenstjerna och Schwarz 1983). Det finns 
också flera statliga utredningar t ex Energi, Hälsa, Miljö (SOU 1977:67) som uppfyller högt 
ställda krav bl a när det gäller allsidighet.  

Område 3. Kostnads-intäktsanalys i samband med investeringsbedömning i industriföretag, 
jordbruksföretag etc är utan tvekan en relevant form av ekonomisk analys. Men om de icke-
monetära skeendena avseende människor och miljö ej blir föremål för ett lika systematiskt 
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studium så bör kostnads-intäktsanalysen betraktas som en partiell ekonomisk analys. En total 
analys innebär alltså enligt detta synsätt ett parallellt studium av monetära och icke-monetära 
skeenden. Att döma av förekommande läroböcker i investeringskalkylering (t ex Ljung 1980, 
Bergknut m fl 1981) finns stora brister i undervisningen i företagsekonomi vid flertalet 
högskolor och universitet just när det gäller hanteringen av icke-monetära variabler i 
beslutsunderlag. Det vore mot bakgrund härav intressant att utföra investeringsanalys i företag 
med positionsanalys som grund, dvs ett parallellt studium av monetära och icke-monetära 
effekter, och sedan följa hur aktieägare, anställda m fl reagerar.  

Ur principiell synvinkel finns inga hinder mot att använda positionsanalys på företagsnivå. 
Åtskilliga företagsbeslut är komplexa med avseende på påverkade dimensioner, intressen, 
framtida handlingsfrihet m m (jfr Söderbaum 1983b). Den intressanta frågan blir då om de 
olika parterna i ett företag är överens om att allsidiga utredningar ibland är mer rationella och 
givande än partsutredningar.  

Område 4. att granska befintliga utredningar (eller pågående utredningsprocesser) enligt 
något analysschema, t ex de som förslagits i kapitel 14 kan vara en givande forskningsuppgift 
och direkt bidra till den fortsatta metodutvecklingen.  

Områdena 5 och 6. Om man önskar förstå utredningar och utredningsprocesser bör en del 
av uppmärksamheten inriktas på aktörer, institutioner och maktförhållanden. I förlängningen 
av en sådan forskningsuppgift finns hela frågan om alternativa paradigmer inom 
nationalekonomin (jfr kapitlen 12 och 13).  

Dialog och tolerans  
Den som så önskar kan se den föreliggande boken som en partsinlaga för de disaggregerade 
metoderna, speciellt positionsanalys. En sådan tolkning är rimlig. Det finns en viljeriktning av 
det slaget i boken.  

När andra metoddebattörer, t ex olika anhängare av cost-benefitanalys tar till orda gäller 
motsvarande. Valet av metod är ytterst en fråga om subjektiva värderingar, ideologi. Även 
’vested interests’ spelar in. Jag har försökt hänvisa till övergripande spelregler av typ 
demokrati i min plädering, vilket kan vara ett sätt att länka in diskussionen i en fruktbar 
riktning.  

Det viktiga är att dialogen fortsätter. Enligt mina och många andras föreställningar sker 
vetenskapliga framsteg inte minst genom en dialog mellan företrädare för olika uppfattningar 
och perspektiv. Öppenhet och tolerans för alternativa perspektiv är kanske en förutsättning för 
att man skall förstå vad man själv sysslar med. Den konventionella cost-benefitanalysen 
kanske endast kan förstås om man sätter sig in i vad systemanalys, miljöeffektbeskrivningar, 
positionsanalys innebär.  
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