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Abstract	
Flera	 studier	 har	 konstaterat	 att	 kostnadseffektivitet	 ofta	 har	 mycket	 liten	
betydelse	 för	 politikers	 och	 tjänstemäns	 val	 av	 åtgärder	 i	 transportsystemet.	 I	
denna	 uppsats	 argumenterar	 jag	 för	 att	 ett	 av	 skälen	 kan	 vara	 problemstyrd	
planering.	 Med	 problemstyrd	 planering	 menar	 jag	 en	 planeringsprocess	 som	
börjar	med	att	identifiera	problem	som	ska	lösas	eller	mål	som	ska	uppnås,	för	att	
sedan	söka	efter	åtgärder	som	ska	lösa	dessa	problem	eller	uppnå	dessa	mål,	och	
slutligen	 utvärdera	 åtgärdsförslagen	 efter	 i	 vilken	 mån	 de	 löser	 de	 uppställda	
problemen	 eller	 uppfyller	 de	 uppställda	 målen.	 En	 sådan	 problem‐	 eller	
målfokuserad	 process	 riskerar	 dock	 att	 dels	 skapa	 ett	 politiskt	 tryck	 på	 att	
genomföra	även	ineffektiva	åtgärder	om	dessa	är	de	enda	som	”löser”	problemen,	
och	att	effektiva	åtgärder	prioriteras	bort	eller	aldrig	upptäcks	därför	att	de	inte	
är	 lösningar	 på	 ett	 uppenbart	 ”problem”.	 Bägge	 mekanismerna	 leder	 till	 att	
betydelsen	av	åtgärders	kostnadseffektivitet	minskar.	
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1 INLEDNING 

Varför	genomförs	så	många	åtgärder	i	transportsystemet	som	medför	högre	kostnader	
än	 nyttor1?	 Och	 varför	 avstår	man	 så	 ofta	 från	 att	 genomföra	 åtgärder	 där	 nyttorna	
skulle	 överstiga	 kostnaderna?	 Flera	 studier	 har	 dragit	 slutsatsen	 att	
kostnadseffektivitet	 endast	 har	 liten	 eller	 rentav	 ingen	 betydelse	 för	 vilka	
infrastrukturinvesteringar	 som	väljs	 av	 tjänstemän	och	politiker	 (Eliasson,	Börjesson,	
Odeck,	&	Welde,	2015;	Eliasson	&	Lundberg,	2012;	Nellthorp	&	Mackie,	2000;	Nilsson,	
1991;	Nyborg,	 1998;	Odeck,	 1996,	 2010).	Även	 för	 andra	 typer	 av	 åtgärder,	 som	 t	ex	
prissättning,	 regleringar	 och	 fysisk	 planering,	 blir	 effektiva	 åtgärder	 ofta	 liggande	
medan	många	ineffektiva	åtgärder	genomförs.	Fenomenet	har	säkert	flera	orsaker	som	
delvis	 samverkar.	 I	den	här	uppsatsen	ska	 jag	diskutera	en	 specifik	orsaksmekanism,	
nämligen	något	som	jag	kommer	att	kalla	problemstyrd	planering.		
	
Med	 problemstyrd	 planering	 menar	 jag	 en	 planeringsprocess	 som	 börjar	 med	 att	
identifiera	problem	som	ska	 lösas	 eller	mål	 som	 ska	uppnås,	 för	 att	 sedan	 söka	efter	
åtgärder	 som	 ska	 lösa	 dessa	 problem	 eller	 uppnå	 dessa	mål,	 och	 slutligen	 utvärdera	
åtgärdsförslagen	efter	i	vilken	mån	de	löser	de	uppställda	problemen	eller	uppfyller	de	
uppställda	målen.		
	
Problemstyrd	planering	är	en	så	vanlig	tankefigur	att	det	först	låter	helt	oskyldigt.	Vad	
kan	väl	vara	 fel	med	att	 först	 identifiera	problem	och	sedan	försöka	 lösa	dem?	Det	är	
t	o	m	vanligt	att	utredningar	kritiseras	just	för	att	de	inte	bestämt	sig	för	vilket	problem	
de	 egentligen	 vill	 lösa.	Men	 jag	menar	 att	 detta	 sätt	 att	 resonera	 –	 att	 i	 början	 av	 en	
planeringsprocess	 identifiera	 problem	 som	 ska	 lösas,	 och	 sedan	 utvärdera	 olika	
åtgärder	efter	hur	väl	de	 löser	dessa	problem	–	ofta	 leder	 fel,	 försvårar	och	 förvirrar	
åtgärdsanalyser,	 och	 i	 förlängningen	 kan	bidra	 till	 att	 ineffektiva	 åtgärder	 genomförs	
medan	kostnadseffektiva	förbättringar	lämnas	åt	sidan	eller	inte	ens	upptäcks.		
	
Uppsatsens	budskap	kan	sammanfattas	i	följande	punkter:		
	
‐ Det	 finns	 ingen	 objektiv	 definition	 av	 vad	 som	 utgör	 ett	 problem.	 Att	 definiera	

något	som	ett	”problem”	är	ett	 implicit	påstående	att	det	finns	en	”lösning”,	alltså	
att	 det	 i	 princip	 är	möjligt	 och	 önskvärt	 att	 åtgärda	 det	 identifierade	 problemet.	
Vissa	 ”problem”	 saknar	 dock	 kostnadseffektiva	 ”lösningar”.	 Genom	 att	 ändå	
definiera	 dem	 som	 problem	 skapar	 man	 ett	 tryck	 i	 politik	 och	 förvaltning	 som	
riskerar	att	åtgärder	genomförs	även	om	kostnaderna	är	större	än	nyttorna.			

‐ Det	 existerar	 effektiva	 åtgärder,	 alltså	 förbättringar	 där	 de	 samlade	 nyttorna	 är	
högre	 än	 de	 samlade	 kostnaderna,	 som	 inte	 är	 lösningar	 på	 något	 uppenbart	
”problem”.	 I	 problemstyrd	 planering	 kommer	 sådana	 åtgärder	 ofta	 inte	 ens	
upptäckas,	och	om	de	upptäcks	kommer	de	inte	prioriteras	eftersom	de	inte	svarar	
mot	de	identifierade	problemen	eller	projektmålen.		

‐ Många	 åtgärder	 har	 både	 positiva	 och	 negativa	 effekter,	 och	 det	 är	 vanligt	 med	
potentiellt	 motstridiga	 mål.	 Man	 måste	 ha	 ett	 objektivt,	 konsekvent	 och	 explicit	
sätt	att	väga	samman	nyttor	och	kostnader.	Risken	är	annars	stor	att	bedömningen	

																																																													
1 En not om terminologi: med nyttor kommer jag avse alla typer av positiva effekter en åtgärd har, och 
med kostnader alla typer av negativa effekter. ”Kostnader” är alltså inte begränsade till monetära 
kostnader, utan kan omfatta t ex miljöintrång, olyckor, utsläpp osv. En åtgärd är effektiv om de totala 
nyttorna överstiger de totala kostnaderna. Uttrycket samhällsekonomiskt lönsam är synonymt med 
”effektiv” i detta sammanhang. 
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och	 prioriteringen	 av	 åtgärder	 blir	 godtycklig	 eller	 omedvetet	 avgörs	 av	 de	
inblandades	personliga	värderingar.		

‐ Det	är	vanligt	med	problem	respektive	projektmål	som	inte	utgör	nyttor	i	sig,	utan	i	
bästa	 fall	 är	 en	 indikator	 på	 en	 eller	 flera	 nyttor.	 Typiska	 exempel	 är	 ”ökad	
kollektivtrafikandel”	och	”minskad	vägträngsel”.	När	man	blandar	ihop	indikatorer	
med	mål	riskerar	såväl	åtgärdsgenerering	som	åtgärdsanalys	att	bli	förvirrad	och	i	
värsta	fall	missledande.		

‐ Sambandet	 mellan	 en	 åtgärds	 effektivitet	 och	 dess	 möjlighet	 att	 bli	 utvald	 i	
planeringsprocessen	 är	 svagt.	 Hypotesen	 i	 denna	 uppsats	 är	 att	 problemstyrd	
planering	är	en	delorsak.	

Problemstyrd	 planering	 finns	 i	 många	 länder	 i	 olika	 former.	 I	 Norge	 har	 man	
Konseptvalg,	 i	 Sverige	 Åtgärdsvalsstudier	 och	 Fyrstegsprincipen,	 i	 Storbritannien	
formulerar	man	ett	Strategic	Business	Case.	Alla	dessa	processer	har	flera	goda	inslag,	
men	 delar	 också	 flera	 av	 de	 problem	 som	 jag	 ska	 diskutera	 i	 denna	 uppsats.	 Jag	
kommer	 hämta	 exempel	 från	 svenska	 Åtgärdsvalsstudier,	 men	 fallgroparna	 de	
illustrerar	verkar	vara	utbredda	i	många	länder.	
	
Problemstyrd	 planering	 leder	 förstås	 inte	 nödvändigtvis	 till	 dåliga	 beslut.	 Kunniga	
planerare	 och	 beslutsfattare	 kan	 hitta	 fram	 till	 effektiva	 och	 vettiga	 åtgärder	 vilken	
processmodell	de	än	 följer.	Men	processmodellen	kan	antingen	vara	ett	 stöd	eller	ett	
hinder	 för	 att	 upptäcka,	 analysera	 och	 identifiera	 åtgärder	 som	ger	 stor	 nytta	 till	 låg	
kostnad,	och	tesen	i	denna	uppsats	är	att	problemstyrd	planering	ofta	kan	bli	ett	hinder	
snarare	än	ett	stöd.	Planeringsmodeller	som	Åtgärdsvalsstudier	och	Fyrstegsprincipen	
har	 flera	 goda	 egenskaper,	 i	 synnerhet	 att	 man	 inte	 begränsar	 sig	 till	
infrastrukturinvesteringar	utan	medvetet	söker	efter	flera	olika	typer	av	åtgärder,	även	
”mjuka”	 åtgärder	 som	 information	 och	 fysisk	 planering,	 och	 att	 man	 söker	 över	 alla	
transportslag.	 Deras	 blinda	 fläck	 är	 just	 att	 de	 ofta	 är	 problemstyrda	 snarare	 än	
förbättringssökande.	Denna	distinktion	är	kärnan	i	uppsatsen.	I	det	avslutande	avsnittet	
formulerar	 jag	 ett	 antal	 kriterier	 som	 en	 förbättringssökande	 planeringsprocess	 bör	
uppfylla.		

2 INGEN OBJEKTIV DEFINITION AV ”PROBLEM” 
Kännetecknande	för	problemstyrd	planering	är	att	man	börjar	med	att	identifiera	vad	
som	utgör	”problem”.	Ibland	formuleras	det	som	”behov”,	ibland	som	”projektmål”.	Ett	
par	typiska	exempel	(med	mina	kursiveringar)	hämtade	ur	svenska	åtgärdsvalsstudier	
(ÅVS):	
	
‐ ”Tillgängligheten	 för	 resande	med	 start‐	 eller	målpunkter	 i	 regionens	 östra	 del	

(Stockholm,	 Nacka,	 Värmdö	 och	 Lidingö)	 är	 idag	 inte	 tillräcklig	 vare	 sig	 i	
kollektivtrafiksystemet	 eller	 i	 vägtrafiksystemet”	 (Ur	 ÅVS	 Östlig	 förbindelse	
(Trafikverket,	2013a))	

‐ ”Det	 finns	 dels	 ett	 behov	 av	 snabba	 och	 effektiva	 kommunikationer	 mellan	
Västsveriges	 två	 största	 regioner,	 dels	 ett	 behov	 av	 att	 utveckla	
kommunikationerna	 mellan	 viktiga	 mellanmarknader	 (städer	 och	 tätorter)	 i	
stråket.”	(Ur	ÅVS	Västkuststråket	Göteborg‐Malmö	(Trafikverket,	2013b))	

	
Vad	 betyder	 egentligen	 att	 tillgängligheten	 inte	 är	 tillräcklig?	 Tillräcklig	 för	 vadå?	
Jämfört	med	vad?	Tillgängligheten	i	Stockholmsregionens	östra	del	är	säkert	lägre	än	i	
Stockholms	innerstad,	men	å	andra	sidan	säkert	högre	än	i	Norrlands	inland.	Så	varför	
är	just	tillgängligheten	i	östra	Stockholm	”inte	tillräcklig”?	Vad	menas	med	att	det	finns	
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ett	behov	av	effektiva	kommunikationer	–	det	gör	det	väl	i	princip	överallt,	så	varför	just	
i	detta	stråk?	Och	varför	är	inte	de	kommunikationer	som	finns	”tillräckligt”	effektiva?	
	
Det	är	uppenbart	att	det	 inte	kan	 finnas	någon	särskild	gräns	där	 tillgängligheten	går	
från	 otillräcklig	 till	 tillräcklig,	 eller	 där	 ett	 ”behov”	 av	 effektivare	 kommunikationer	
plötsligt	är	fyllt.	Det	finns	med	andra	ord	ingen	objektiv	definition	av	vad	som	utgör	ett	
problem.	 Ändå	 känner	 alla	 som	 har	 läst	 planeringsutredningar	 igen	 denna	 typ	 av	
skrivningar.	 Säkert	 är	 de	 en	 rättvisande	 återspegling	 av	 känslor	 hos	 berörda	
medborgare,	 planerare	 och	 politiker.	 Så	 vad	 är	 det	 man	 menar	 när	 man	 säger	 att	
tillgängligheten	 ”inte	 är	 tillräcklig”?	 Jo,	 det	 är	 underförstått	 att	 tillgängligheten	 skulle	
kunna	ökas,	och	att	det	är	önskvärt	att	göra	det.	I	själva	begreppet	”problem”	ligger	en	
implicit	 föreställning	 om	 att	 det	 är	 möjligt	 och	 önskvärt	 att	 uppnå	 ett	 annat,	 bättre	
tillstånd	genom	rimliga	åtgärder.		
	
En	enkel	illustration:	Om	jag	hävdar	att	det	är	ett	problem	att	det	inte	går	att	resa	med	
bil	mellan	Stockholm	och	Oslo	på	två	timmar,	eller	att	det	finns	ett	behov	av	att	göra	det,	
så	 skulle	 jag	bli	 betraktad	 som	galen	 eller	 åtminstone	 som	extremt	dålig	 på	 geografi.	
Det	 kan	 jämföras	med	 att	 flera	 utredningar	 och	 debattörer	 har	 hävdat	 att	 det	 är	 ett	
problem	 att	 det	 inte	 går	 att	 resa	 med	 tåg	 mellan	 Stockholm	 och	 Göteborg	 på	 två	
timmar,	och	att	det	finns	ett	behov	av	det.	Skillnaden	mellan	Stockholm‐Oslo	med	bil	på	
två	timmar	och	Stockholm‐Göteborg	med	tåg	på	två	timmar	är	att	det	senare	i	princip	
är	 möjligt	 att	 åstadkomma.	 Ett	 sakförhållande	 som	 inte	 går	 att	 ändra	 är	 bara	 en	
omständighet	man	får	leva	med.	Ett	problem	blir	det	först	när	det	i	princip	är	möjligt	att	
göra	 något	 åt	 –	 alltså	 att	 det	 verkar	 finnas	 någon	 typ	 av	 lösning.	Den	 som	definierar	
något	som	ett	problem	har	ofta	redan	en	lösning	i	åtanke,	mer	eller	mindre	uttalat,	och	
planeringsprocesser	 är	 inget	 undantag.	 Det	 är	 oftast	 lätt	 att	 från	 problem‐	 eller	
måldefinitioner	 lista	 ut	 vilka	 lösningar	 som	 planerarna	 haft	 i	 tankarna	 när	 de	
formulerat	problem	och	mål.		
	
Men	många	lösningar	är	inte	effektiva,	dvs	de	kostar	mer	i	form	av	pengar,	skador	eller	
andra	uppoffringar	än	värdet	av	de	nyttor	de	skapar.	 I	den	vanliga	men	oreflekterade	
synen	på	vad	som	utgör	en	”lösning”	på	ett	problem	så	är	det	inget	krav	på	att	nyttorna	
ska	vara	högre	än	kostnaderna.	I	själva	verket	så	finns	det	många	problem	som	inte	har	
några	effektiva	 lösningar	alls.	Men	om	man	accepterar	att	 ett	 förhållande	 identifieras	
som	ett	problem	 så	 skapas	ett	 tryck	 inom	politik	och	 förvaltning	på	att	det	bör	 lösas.	
Visar	det	 sig	 i	 ett	 senare	 skede	 att	 även	den	mest	 effektiva	 ”lösningen”	 tyvärr	 kostar	
mer	än	vad	den	ger	i	nyttor	är	det	svårt	att	avstå	från	att	genomföra	den,	för	åtgärden	
är	 ju	 trots	 allt	 den	 bästa	 lösningen	 på	 ”problemet”.	 Att	 i	 det	 läget	 omdefiniera	
sakförhållandet	 som	 ett	 icke‐problem,	 som	 olösbart,	 eller	 som	 inte	 värt	 att	 lösa	 kan	
vara	svårt	eller	omöjligt.	På	detta	sätt	riskerar	problemstyrd	planering	att	 leda	till	att	
ineffektiva	åtgärder	genomförs.	
	
Men	finns	det	verkligen	inga	problem	i	objektiv	mening?	På	ett	övergripande	plan	utgör	
självklart	 förlust	 av	 liv	 och	 hälsa	 och	 skador	 på	 miljö	 och	 klimat	 problem	 i	 absolut	
mening.	 Men	 inte	 ens	 i	 dessa	 fall	 finns	 någon	 självklart	 gräns	 för	 hur	 stora	 sådana	
förluster	 som	är	 acceptabla,	 givet	 att	 det	 finns	 andra	 värden	 (”nyttor”)	 som	också	 är	
önskvärda.	 Om	 vi	 till	 exempel	 inte	 accepterade	 några	 som	 helst	 förluster	 av	 liv	 och	
hälsa	 i	 transportsystemet	 så	 skulle	 vi	 förbjuda	 resor	och	 transporter	 överhuvudtaget	
(utom	 möjligen	 till	 fots).	 Varje	 dag	 visar	 vi	 genom	 våra	 handlingar	 att	 vi	 faktiskt	
accepterar	 vissa	 risker	 och	 skador	 för	 att	 uppnå	 andra	 syften.	 Diskussionen	 handlar	
inte	om	huruvida	vissa	risker	och	förluster	i	princip	är	möjliga	att	acceptera	för	att	nå	
andra	 nyttor,	 utan	 vad	 växelkursen	 dem	 emellan	 är	 –	 hur	 stora	 de	 kompenserande	
värdena	måste	vara.		



Problemstyrd	planering	
	

5	
	

3 EFFEKTIVA FÖRBÄTTRINGAR KAN DEFINIERAS BORT 
Problemstyrd	planering	kan	alltså	skapa	ett	 tryck	på	att	genomföra	åtgärder	 trots	att	
de	är	ineffektiva.	Men	den	leder	också	lätt	till	att	effektiva	åtgärder	definieras	bort	eller	
aldrig	ens	upptäcks,	antingen	därför	att	de	inte	utgör	en	lösning	på	något	lättdefinierat	
”problem”,	eller	för	att	de	inte	passar	in	på	de	i	förväg	definierade	målen.		
	
En	enkel	 illustration:	Anta	att	det	tar	40	minuter	att	resa	mellan	A	och	B.	Är	detta	ett	
problem?	Som	sagt	–	det	beror	på	om	det	är	möjligt	att	med	rimliga	åtgärder	förbättra	
tillståndet.	Men	i	praktiken	kommer	det	vara	olika	troligt	att	restiden	betraktas	som	ett	
problem	 beroende	 på	 hur	 situationen	 ser	 ut.	 Är	 det	 fråga	 om	 en	 kort	 men	 hårt	
trängseldrabbad	väg	är	sannolikheten	stor	att	restiden	definieras	som	ett	problem.	Men	
det	finns	fall	när	man	skulle	kunna	förkorta	restiden,	men	där	ursprungstillståndet	har	
mycket	mindre	sannolikhet	att	upptäckas	och	definieras	som	ett	problem.	Anta	t	ex	att	
restiden	kan	förkortas	genom	att	en	omväg	görs	genare,	eller	att	en	busslinje	får	ökad	
turtäthet	eller	signalprioritering,	eller	att	en	backig	cykelväg	görs	plattare	genom	en	ny	
rutt	 eller	 rentav	 att	 man	 spränger	 bort	 berg.	 Sådana	 åtgärder	 har	 mycket	 mindre	
sannolikhet	 att	 upptäckas	 därför	 att	 ursprungstillståndet	 har	 lägre	 sannolikhet	 att	
uppmärksammas	som	ett	iögonenfallande,	tydligt	”problem”.		
	
Ett	 verkligt	 exempel:	 i	 norra	 Stockholm	 går	 det	 ett	 gammalt	 och	 lågt	 utnyttjat	
industrispår	 från	 Ropsten,	 där	 det	 just	 nu	 byggs	 en	 helt	 ny	 stadsdel,	 via	 KTH	 och	
Albanoområdet	nära	Universitetet,	till	Karolinska	Institutet	där	det	också	byggs	en	helt	
ny	stadsdel,	för	att	slutligen	ansluta	till	det	nationella	spårsystemet	norr	om	Karlberg.	
En	spårvagnsförbindelse	mellan	dessa	områden	skulle	säkert	få	stor	efterfrågan	och	ge	
en	mycket	 stor	 ökning	 av	 tillgängligheten,	 eftersom	dessa	 yttre	 delar	 av	 innerstaden	
har	 jämförelsevis	 dåliga	 tvärförbindelser	 och	 är	 stora	 bostads‐	 och	
arbetsplatsområden.	 Eftersom	 spåret	 redan	 finns	men	 är	 lågt	 utnyttjat	 så	 verkar	 det	
vara	en	lovande	idé	att	utreda	om	man	skulle	trafikera	det	med	spårvagn	–	chansen	att	
det	skulle	ge	stora	nyttor	till	en	låg	kostnad	verkar	stor2.		
	
Men	 en	 problemstyrd	 planering	 är	 inte	 riggad	 för	 att	 upptäcka	 denna	 typ	 av	
kostnadseffektiva	 åtgärder,	 vars	 existens	 i	 det	 här	 fallet	 är	 en	 ren	 sinkadus	 –	 spåret	
råkar	 finnas	 där,	 och	 därför	 finns	 möjligheten	 att	 det	 blir	 rätt	 billigt	 att	 starta	 en	
spårvägslinje	där.	Men	det	är	inte	troligt	att	någon	skulle	definiera	det	som	ett	problem	
att	 ”innerstadens	 norra	 delar	 har	 otillräcklig	 kollektivtrafiktillgänglighet”,	 utan	 att	
redan	 känna	 till	 detta	 åtgärdsförslag.	 Problemstyrd	 planering	 är	 helt	 enkelt	 inte	
konstruerad	 för	 att	 upptäcka	 förbättringar	 som	 man	 inte	 kände	 till	 redan	 när	 man	
började.	 I	 bästa	 fall	 uppmärksammar	någon	denna	 idé,	definierar	norra	 innerstadens	
”låga	tillgänglighet”	som	ett	”problem”,	och	kan	sedan	”upptäcka”	denna	åtgärd	som	en	
”lösning”.	Men	problemstyrd	planering	är	inte	ett	stöd	i	den	kreativa	processen	att	hitta	
oväntade	 men	 kostnadseffektiva	 lösningar.	 Den	 är	 inte	 ett	 stöd	 för	 att	 försöka	 vara	
”serendipitous”	 som	 det	 heter	 på	 engelska,	 alltså	 förmögen	 att	 utnyttja	 oväntade	
möjligheter	och	lyckliga	tillfälligheter.	
	
Ett	 besläktat	 problem	 är	 när	 en	 planeringsprocess	 ställer	 upp	 projektmål	 som	
definierar	 bort	 vissa	 förbättringar.	 Till	 exempel	 definierar	 ÅVS	 Östlig	 förbindelse	
(Trafikverket,	2013a)	bland	annat	följande	projektmål:	
	

‐ Förbättrad	tillgänglighet	med	bil.	Indikator:	kortare	restider	

																																																													
2 Observera att jag inte vet om åtgärden verkligen vore effektiv; en närmare analys kanske skulle visa 
att kostnaderna vore högre än nyttorna. Poängen här är bara att illustrera hur onödigt svårt det kan 
vara att ens upptäcka åtgärdsidén. 
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‐ Tillräcklig	kapacitet	i	kollektivtrafiken.	Indikator:	utbud	
‐ Kollektivtrafikens	andel	ska	öka.	Indikator:	Kollektivtrafikandel	
‐ Cykeltrafikens	andel	ska	öka.	Indikator:	Cykelandel	

Utredningen	 listar	 ett	 stort	 antal	möjliga	 åtgärder	 som	man	 analyserar	 utifrån	 dessa	
projektmål	 (och	 ytterligare	 några).	 En	 av	 åtgärderna	 är	 ”förbättrade	 möjligheter	 för	
cykelpendling”.	Givet	dessa	projektmål	 så	bedöms	 inte	åtgärden	särskilt	positivt.	Den	
ger	 ett	 försumbart	 bidrag	 till	 projektmål	 1,	 och	 sannolikt	 ett	 negativt	 bidrag	 till	
projektmål	3.	Vad	gäller	projektmål	2	så	mäts	”tillräcklig	kapacitet	 i	kollektivtrafiken”	
med	 indikatorn	utbud,	 inte	 som	kapacitetsutnyttjande	 eller	 trängsel	 ombord,	 så	 även	
om	resenärer	flyttar	från	kollektivtrafiken	till	cykel	så	bidrar	inte	det	till	projektmål	2.	
Åtgärden	 bidrar	 därför	 endast	 positivt	 till	 projektmål	 4,	 och	 prioriteras	 därför	 inte	
särskilt	högt.		
	
Haken	är	att	det	helt	saknas	något	resonemang	om	vilka	samhällsnyttor	som	skapas	per	
satsad	krona	av	denna	åtgärd.	Än	mer	njugg	skulle	utvärderingen	bli	av	åtgärder	som	
förbättrar	trafiksäkerheten,	ökar	tillgängligheten	för	gående	eller	förkortar	restiderna	i	
kollektivtrafiken	 –	 sådana	 nyttor	 saknas	 helt	 bland	 projektmålen,	 och	 räknas	 därför	
inte	alls.		
	
Exemplet	 visar	 hur	 det	 är	 inbyggt	 i	 problemstyrd	 planering	 att	 sortera	 bort	 vissa	
åtgärder	 som	 skulle	 kunna	 ge	 höga	 nytto/kostnadskvoter,	 enbart	 eftersom	 de	 inte	
passar	in	på	de	i	förhand	uppställda	problemformuleringarna	och	projektmålen.	Det	är	
alltså	inte	planerarnas	fel	att	detta	händer,	utan	det	är	själva	processkonstruktionen.	I	
själva	 verket	 kan	man	 se	 hur	 rapportförfattarna	 stretar	 emot	 i	 den	 tvångströja	 som	
projektmålen	 utgör	 för	 deras	 analys.	 I	 texten	 syns	 hur	 de	 försöker	 anlägga	 ett	
perspektiv	där	alla	relevanta	nyttor	ställs	mot	alla	relevanta	kostnader,	oberoende	av	
några	godtyckliga	projektmål	–	men	de	hindras	i	stället	för	stöds	av	den	planerings‐	och	
analysprocess	man	har	valt.		
	
Det	 här	 är	 ett	 problem	 som	 är	 gemensamt	 med	 Norges	 så	 kallade	 Konseptvalg.	
Processen	innehåller	följande	steg:	
	

‐ ”Analyse	av	behovene		
‐ Etablere	målsetninger	for	prosjektet		
‐ Vurdere	krav	som	løsningen	må	tilfredsstille	for	å	dekke	behovene	og	nå	målene		
‐ Identifisere	mulige	alternative	løsninger		
‐ Beregne	kostnadsramme	for	alternativene,	inkludert	usikkerhet		
‐ Alternativanalyse		
‐ Rangering	av	alternativer	og	anbefaling	av	løsning”	

Förutom	vad	som	påpekats	ovan	–	godtycket	 i	definitionen	av	”behov”	 i	 första	steget,	
till	exempel	–	kan	man	notera	punkt	3	och	4:	man	ska	fastställa	”krav	som	løsningen	må	
tilfredsstille”	 för	 att	 sedan	 ”identifisere	mulige	alternative	 løsninger”.	 Det	 räcker	 alltså	
inte	att	man	under	processens	gång	upptäcker	en	extremt	effektiv	åtgärd:	om	den	inte	
”dekker	behoven”	 så	blir	den	ändå	bortdefinierad.	Om	nu	planerarna	 verkligen	 följer	
metoden	 som	 det	 är	 tänkt,	 vill	 säga;	 en	 klok	 planerare	 kommer	 i	 det	 läget	
förhoppningsvis	gå	tillbaka	och	ändra	i	formuleringen	av	behov	och	målsättning	så	att	
den	 upptäckta	 åtgärden	 passar	 in	 i	 projektmålen.	 Planerare	 måste	 alltså	 fuska	 lite	 i	
processen	 för	att	 inte	sålla	bort	smarta	åtgärder.	Tyvärr	 fuskar	 inte	alla	planerare	på	
detta	sätt.	
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Ovanstående	kan	 förklara	den	andra	halvan	av	gåtan	 i	 inledningen	–	varför	så	många	
åtgärder	med	mycket	höga	nytto/kostnadskvoter	inte	genomförs.	Orsaken	kan	vara	att	
de	 sållats	 bort	 av	 projektmål	 och	 problemformuleringar	 som	 strängt	 taget	 är	
godtyckliga.	Problemstyrd	planering	riskerar	på	detta	sätt	inte	bara	att	skapa	ett	tryck	
på	att	genomföra	ineffektiva	åtgärder,	utan	riskerar	också	att	sålla	bort	vissa	effektiva	
åtgärder	eller	medföra	att	de	aldrig	ens	upptäcks.	

4 SAMMANBLANDNING AV INDIKATORER OCH NYTTOR, OCH 

VARFÖR ANALYS MÅSTE VARA KOMPENSATORISK  
Ökad	kollektivtrafikandel	är	en	mycket	vanlig	målsättning.	Ändå	kan	man	inte	rimligen	
betrakta	det	som	ett	mål	i	sig.	Betrakta	t	ex	åtgärder	som	försämrade	cykelbanor,	sämre	
reglerade	trafiksignaler	som	ökar	bilköerna,	och	att	betala	daglediga	för	att	planlöst	åka	
med	 bussen	 fram	 och	 tillbaka.	 Allt	 detta	 skulle	 öka	 kollektivtrafikandelen,	 men	 kan	
knappast	ses	som	förbättringar.	En	ökad	kollektivtrafikandel	kan	alltså	vara	ett	indirekt	
tecken	 på	 att	 nyttor	 uppstått	 –	 t	 ex	 att	 kollektivtrafiken	 blivit	mer	 attraktiv	 eller	 att	
utsläppen	 från	biltrafiken	minskat	–	men	är	 inte	en	nytta	eller	ett	värde	 i	 sig.	För	att	
veta	 om	 en	 förbättring	 faktiskt	 uppstår	måste	man	 analysera	 effekterna	 i	 termer	 av	
verkliga	 nyttor	 –	 som	 t	 ex	 ökad	 tillgänglighet,	 minskade	 utsläpp,	 färre	 olyckor	 eller	
minskade	 behov	 av	 kollektivtrafiksubventioner	 –	 och	 ställa	 detta	 mot	 eventuella	
kostnader	eller	uppoffringar	åtgärden	orsakar.		
	
Ökad	kollektivtrafikandel	är	alltså	en	 indikator	på	nyttor,	 inte	ett	mål	eller	nytta	 i	sig.	
Detsamma	gäller	flera	andra	vanliga	mål,	t	ex	minskad	vägträngsel,	ökat	cyklande	och	
minskad	biltrafik.	De	 kan	 vara	 användbara	 indikatorer	 på	 att	 nyttor	 uppstår,	men	 är	
inte	 nyttor	 i	 sig.	Möjligen	 framstår	 detta	 som	 en	 trivial	 observation,	men	mer	 än	 en	
utredning	har	blivit	 förvirrad	 i	 sina	analyser	av	 att	blanda	 ihop	 indikatorer	med	mål.	
ÅVS	 Västkuststråket	 (Trafikverket,	 2013b)	 har	 ”ökad	 kollektivtrafikandel”	 som	 ett	
projektmål,	 och	 drar	 därmed	 slutsatsen	 att	 ITS	 och	 trimning	 av	 trafiksignaler	 bidrar	
negativt	 till	 projektmålen.	 I	 Sverige	 finns	 ett	 mål	 om	 att	 fördubbla	
kollektivtrafikandelen	 (som	 bl	 a	 Trafikverket	 och	 Sveriges	 Kommuner	 och	 Landsting	
ställt	 sig	 bakom),	 utan	 att	 specificera	 vilka	 nyttor	 eller	 kostnader	 det	 skulle	medföra	
beroende	på	hur	målet	uppnås.	ÅVS	Östlig	förbindelse	använder	”kortare	restider”	som	
indikator,	 och	 hamnar	 i	 svårigheter	 när	 man	 ska	 analysera	 åtgärder	 som	
trängselavgifter	och	parkeringsprissättning.	Den	logiska	slutsatsen	blir	att	ju	färre	bilar	
som	blir	kvar	på	vägarna,	desto	bättre	uppfyller	man	målet,	och	alltså	bör	trängsel‐	och	
parkeringsavgifter	 helst	 vara	 oändligt	 höga.	 Ändå	 värjer	 sig	 författarna	mot	 det,	 och	
konstaterar	(helt	riktigt)	att	det	även	innebär	en	uppoffring	för	de	bilister	som	tvingas	
bort	från	vägarna.	Återigen	blir	projektmålen	en	tvångströja	för	analytikern	i	stället	för	
ett	stöd.		
	
Problemen	som	uppstår	i	åtgärdsanalysen	när	man	blandar	ihop	indikatorer	och	nyttor	
är	besläktade	med	de	 svårigheter	 som	uppstår	om	man	 försöker	 använda	 förenklade	
indikatorer	 för	att	 analysera	åtgärder	 som	ger	upphov	 till	både	positiva	och	negativa	
effekter.	 Särskilt	 vanliga	 fallgropar	 är	 alla	 former	 av	 prissättning	 (trängselavgifter,	
parkeringsprissättning	 osv)	 och	 alla	 åtgärder	 som	 förbättrar	 för	 biltrafiken	
(trafiksignaler,	 trimningar,	 information,	 kapacitetsökningar).	 Effektiv	 prissättning	 av	
knappa	 resurser,	 som	 t	 ex	 väg‐	 och	 parkeringsutrymme,	 innebär	 att	 de	 flesta	 får	 en	
kostnadsökning,	 många	 men	 inte	 alla	 en	 restidsminskning	 (som	 de	 dock	 oftast	 i	
genomsnitt	inte	värderar	lika	högt	som	kostnadsökningen),	många	vinner	på	minskade	
utsläpp	och	olyckor,	och	det	offentliga	 får	en	 intäkt.	Är	prissättningen	effektiv	 så	blir	
summan	av	dessa	effekter	per	definition	positiv.	Men	försöker	man	analysera	en	sådan	
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åtgärd	 genom	 enkla	 indikatorer	 som	 t	 ex	 ”minskad	 biltrafik	 =	 bra”	 eller	 ”minskad	
trängsel	 =	 bra”	 så	 hamnar	 man	 i	 absurda	 slutsatser.	 Oändligt	 höga	 trängselavgifter	
skulle	 t	ex	 per	 definition	 vara	 bra	 enligt	 sådana	 förenklade	 indikatorer,	 eftersom	det	
minskar	biltrafiken	och	trängseln.		
	
De	 flesta	 åtgärder	 i	 transportsystemet	 ger	 både	 positiva	 och	 negativa	 effekter.	 En	
förbättrad	 väg	 kan	 till	 exempel	 å	 ena	 sidan	 förbättra	 trafiksäkerheten	 och	 förkorta	
restider	 och	 därmed	 förbättra	 arbetsmarknaden,	men	 å	 andra	 sidan	 öka	 utsläpp	 och	
kosta	 pengar	 att	 bygga	 och	 underhålla.	 Att	 analysera	 åtgärder	 handlar	 om	 att	 väga	
samman	alla	för‐	och	nackdelar	på	ett	systematiskt	sätt.	Det	är	viktigt	att	man	använder	
samma	vikter	oberoende	av	vilken	åtgärd	man	undersöker.	Annars	blir	det	omöjligt	att	
upprätthålla	en	intellektuell	logik	i	argumentationen.	För	att	kunna	bedöma	en	åtgärd	
måste	 man	 därför	 ha	 ett	 sätt	 att	 vikta	 samman	 positiva	 och	 negativa	 effekter,	 där	
negativa	effekter	kan	kompenseras	av	positiva	–	alltså	en	kompensatorisk	 analys.	Mål	
som	t	ex	”ökad	kollektivtrafikandel”	eller	”minskad	trängsel”	har	två	problem:	dels	är	
de	 som	 sagt	 inte	 nyttor	 i	 sig,	 dels	 ger	 de	 ingen	 ledning	 för	 hur	 positiva	 och	negativa	
effekter	bör	vägas	samman.	Denna	typ	av	mål	kan	vara	användbara	som	slogans	eller	i	
politiska	 tal,	 men	 är	 meningslösa	 eller	 i	 värsta	 fall	 direkt	 missledande	 för	 analys	 av	
transportåtgärder.	
	
Det	 vanligaste	 ramverket	 för	 att	 sammanfatta	 nyttor	 och	 kostnader	 är	
samhällsekonomisk	 analys.	 Där	 försöker	 man	 efter	 bästa	 förmåga	 använda	
medborgarnas	 egna	 värderingar	 av	 t	 ex	 restid,	 reskostnader,	 bekvämlighet,	
trafiksäkerhet	 och	 skattemedel.	 (Ett	 undantag	 är	 koldioxidutsläpp,	 där	 värderingen	
baseras	på	en	sorts	 tolkning	av	nuvarande	och	 framtida	politiska	beslut.	Värderingen	
får	 alltså	 sin	 legitimitet	 genom	 att	 medborgarna	 har	 röstat	 fram	 politiker,	 som	 i	 en	
kombination	 av	 nationella	 och	 internationella	 beslut	 fastställt	 vissa	 mål	 och	
värderingar,	från	vilka	man	åtminstone	i	princip	kan	härleda	en	koldioxidvärdering.)		
	
Om	man	som	forskare	eller	tjänsteman	kommer	fram	till	en	annan	bedömning	än	vad	
en	 samhällsekonomisk	 analys	 gör	 så	 bör	man	 klart	 redovisa	 varför.	 Annars	 finns	 en	
uppenbar	 risk	 för	 att	man	helt	 enkelt	 tillämpar	 sina	egna,	privata	värderingar	 för	 att	
avgöra	vad	som	är	 ”värdefullt”	 för	samhället.	Som	privatperson	är	det	 fullt	 tillåtet	att	
tycka	 ”jag	 cyklar	 aldrig,	 så	 cykelbanor	 är	 onödigt”	 eller	 något	 liknande.	 Men	 som	
tjänsteman	eller	forskare	så	är	det	samhällets	perspektiv	man	bör	inta	–	och	då	är	det	
extremt	viktigt	att	man,	om	man	anser	att	det	är	fel	på	en	samhällsekonomisk	analys,	
klart	redovisar	varför	man	tycker	det,	 t	ex	om	man	menar	att	effekter	saknas	eller	är	
felberäknade	eller	felvärderade.	

5 SPELAR NYTTOR OCH KOSTNADER NÅGON ROLL FÖR 

PROJEKTBESLUT? 
I	 en	 samhällekonomisk	 analys	 brukar	 man	 sammanfatta	 kvantifierbara	 nyttor	 och	
kostnader	 i	 en	 kalkyl,	 som	 i	 sin	 tur	 kan	 sammanfattas	 i	 en	 nytto/kostnadskvot.	
Därutöver	 behöver	 okvantifierbara	 effekter	 beskrivas	 verbalt	 för	 att	 åtgärdens	 som	
helhet	 ska	 kunna	 bedömas.	 	 Samhällsekonomiska	 kalkyler	 innehåller	 en	 del	 brister,	
osäkerheter	 och	 förenklingar	 men	 ger	 trots	 detta	 ofta	 en	 hygglig	 representation	 av	
vilka	 nyttor	 och	 kostnader	 en	 åtgärd	 ger.	 Därför	 borde	 man	 kunna	 förvänta	 sig	 en	
positiv	 korrelation	 mellan	 en	 åtgärds	 nytto/kostnadskvot	 och	 sannolikheten	 att	
åtgärden	 genomförs.	 De	 okvantifierbara	 effekterna	 som	 inte	 ingår	 i	
nytto/kostnadskvoten	 men	 som	 beaktas	 av	 beslutsfattarna	 kan	 betraktas	 som	 en	
statistisk	slumpterm,	ibland	stor,	ibland	liten.	Även	om	det	finns	okvantifierade	effekter	
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bör	 man	 därför	 kunna	 hitta	 ett	 statistiskt	 samband	 mellan	 en	 åtgärds	
nytto/kostnadskvot	och	sannolikheten	att	den	genomförs	–	om	det	är	så	att	nyttor	och	
kostnader	spelar	någon	roll	för	vilka	åtgärder	som	väljs.		
	
Det	 är	 relativt	 ovanligt	 att	 man	 får	 möjlighet	 att	 explicit	 analysera	 beslutsfattares	
prioriteringar	mellan	 olika	 åtgärder,	men	 det	 finns	 några	 fall	 där	 det	 är	möjligt,	 bl	 a	
urvalsprocessen	 till	 den	 svenska	 infrastrukturplanen	 2010‐2021	 (den	 s	 k	
Åtgärdsplaneringen)	 och	 motsvarande	 process	 till	 den	 norska	 infrastrukturplanen	
2014‐2023.	 I	 båda	 fallen	 beräknade	 man	 nyttor	 och	 kostnader	 för	 betydligt	 fler	
projektförslag	 än	vad	 som	rymdes	 i	 planen,	 och	man	kan	därför	 analysera	urvalet	 av	
projekt	från	listan	med	projektförslag	för	att	undersöka	om	nyttor	och	kostnader	spelar	
någon	statistiskt	signifikant	roll.		
	
I	båda	fallen	skedde	urvalet	i	flera	steg:	först	pekade	regeringen	ut	ett	antal	projekt,	och	
sedan	valde	 trafikverken	ut	 ytterligare	projekt	upp	 till	 en	given	budget.	Trafikverken	
fick	 också	 välja	 projekt	 som	 skulle	 prioriteras	 om	 budgeten	 vore	 högre.	 Det	 gör	 att	
projekten	kan	grupperas	efter	den	ordning	som	de	valdes	ut.	I	Figur	1	och	Figur	2	visas	
hur	nytto/kostnadskvoterna	fördelar	sig	inom	varje	urvalsgrupp.		
	

	
Figur	1.	Norska	förslag	till	infrastrukturinvesteringar	till	planen	2014‐2023,	grupperade	efter	urval	
från	förslagslistan	(varje	stapel	är	ett	projekt).	
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Figur	2.	Svenska	förslag	till	infrastrukturinvesteringar	till	planen	2010‐2021,	grupperade	efter	urval	
från	förslagslistan	(varje	stapel	är	ett	projekt).	

Man	 ser	 med	 blotta	 ögat	 att	 nytto/kostnadskvoterna	 inte	 har	 något	 avgörande	
inflytande	på	vilka	projekt	som	väljs	ut.	I	varje	steg	väljs	ett	stort	antal	projekt	med	låga	
eller	mycket	låga	kvoter	ut,	och	ett	antal	projekt	med	höga	eller	mycket	höga	kvoter	blir	
bortvalda.		
	
En	noggrannare	ekonometrisk	analys	(Eliasson	et	al.,	2015;	Eliasson	&	Lundberg,	2012)	
visar	 att	 varken	 nyttor,	 kostnader,	 någon	 kombination	 av	 dem	 eller	 några	 andra	
kvantifierade	egenskaper	hos	projekten	påverkar	det	norska	urvalet	på	 ett	 statistiskt	
signifikant	 sätt.	 I	 Sverige	 märks	 en	 liten	 påverkan	 av	 nytto/kostnadskvoten	 på	
regeringens	urval,	och	en	signifikant	påverkan	på	trafikverkens	urval	–	men	även	i	det	
sista	fallet	är	som	synes	inte	kvoterna	särskilt	avgörande.		
	
Det	 är	 knappast	 förvånande	 att	 beslutsfattare	 inte	 styrs	 fullständigt	 av	 beräknade	
nyttor	och	kostnader	–	men	det	är	förvånande	att	man	väljer	så	många	projekt	med	så	
häpnadsväckande	 låg	 nytto/kostnadskvot,	 och	 väljer	 bort	 så	många	med	mycket	 hög	
nytta	 per	 krona.	 Undersöker	 man	 dessa	 projekt	 närmare	 hittar	 man	 ingen	 särskild	
förklaring	 –	 det	 är	 bara	 i	 undantagsfall	 som	 de	 synbarligen	 effektiva	 men	 ändå	
bortvalda	 projekten	 lider	 av	 någon	 icke‐kvantifierad	 negativ	 effekt,	 eller	 som	 de	
synbarligen	 ineffektiva	 men	 ändå	 valda	 projekten	 genererar	 några	 stora	 men	 icke‐
kvantifierade	nyttor.		
	
Det	är	också	 förvånande	att	 spridningen	 i	nytto/kostnadskvoter	är	 så	 stor,	och	att	 så	
många	 projekt	 med	mycket	 låga	 nytto/kostnadskvoter	 ens	 hamnat	 på	 förslagslistan.	
Projektförslagen	som	kommit	så	här	långt	i	planeringsprocessen	har	redan	genomgått	
flera	sållningsprocesser	där	de	konkurrerat	med	andra	åtgärder	och	utformningar.	Man	
borde	 kunna	 förvänta	 sig	 att	 det	 efter	 sållningen	 bara	 finns	 bra,	 kostnadseffektiva	
projekt	kvar	på	förslagslistan.	Men	så	är	uppenbarligen	inte	fallet.		
	
Det	är	uppenbart	att	detta	är	ett	problem	och	ett	slöseri	med	samhällsresurser.	Även	
om	beräkningar	av	nyttor	och	kostnader	är	behäftade	med	brister	och	förenklingar	så	
är	 det	 knappast	 hela	 förklaringen	 till	 att	 sambandet	 är	 så	 svagt	 mellan	 en	 åtgärds	
effektivitet	och	dess	möjlighet	att	först	ta	sig	in	på	förslagslistan	och	sedan	bli	utvalt.		
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6 FÖRBÄTTRINGSSÖKANDE PLANERING 
Processer	 som	 Åtgärdsvalsstudier	 i	 Sverige	 och	 Konseptvalg	 i	 Norge	 har	 delvis	
tillkommit	 som	 en	 reaktion	 på	 att	 planeringsprocesser	 setts	 som	 alltför	 inriktade	 på	
infrastrukturinvesteringar.	 Därmed	 har	 man	 riskerat	 att	 missa	 potentialen	 hos	
åtgärder	 som	 i	 Sverige	 kallas	 ”steg	 1‐	 och	 2‐åtgärder”,	 alltså	 åtgärder	 som	 påverkar	
resandeefterfrågan	 och	 kapacitetsutnyttjande,	 som	 t	 ex	 prissättning,	 planering	 och	
informationsåtgärder.	Processerna	har	därför	också	ambitionen	att	medvetet	söka	efter	
många	typer	av	åtgärder	och	över	alla	transportslag.	Detta	är	givetvis	mycket	positivt,	
och	en	klar	förbättring	jämfört	med	planeringsprocesser	ensidigt	inriktade	på	att	bygga	
ny	 infrastruktur.	 Utan	 att	 på	 något	 sätt	 förringa	 dessa	 fördelar	 menar	 jag	 att	
problemstyrda	processer	lider	av	de	problem	jag	diskuterat	ovan.	För	att	repetera:	
	
‐ Att	definiera	vissa	sakförhållanden	som	”problem”	riskerar	att	 skapa	ett	 tryck	på	

att	genomföra	ineffektiva	åtgärder,	om	dessa	är	den	enda	”lösning”	man	finner	på	
”problemet”	

‐ Utpekandet	av	vissa	”problem”	eller	”behov”,	eller	formulerandet	av	relativt	snäva	
projektmål,	kan	medföra	att	effektiva	åtgärder	definieras	bort	eller	aldrig	upptäcks.		

‐ Det	 är	 vanligt	 att	 indikatorer	 blandas	 samman	 med	 verkliga	 nyttor	 –	 typiska	
exempel	är	”ökat	kollektivresande”	eller	”minskad	vägträngsel”.	Det	försvårar	och	
förvirrar	 åtgärdsanalysen,	 och	 ökar	 risken	 ytterligare	 att	 effektiva	 åtgärder	
definieras	bort.	

‐ Ofta	 saknas	 en	 objektiv,	 explicit	 och	 konsekvent	 sammanvägning	 av	 en	 åtgärds	
olika	 positiva	 och	 negativa	 effekter	 (nyttor	 och	 kostnader).	 Det	 förvirrar	
åtgärdsanalysen,	 och	 medför	 en	 stor	 risk	 att	 det	 blir	 de	 inblandades	 egna	
värderingar	som	avgör	olika	effekters	relativa	vikt.		

I	 stället	 skulle	 jag	 vilja	 se	 en	 förbättringssökande	 planering.	 Precis	 som	
Åtgärdsvalsstudier	och	Konseptvalg	bör	en	sådan	process	söka	brett	efter	olika	 typer	
av	 åtgärder	 och	 över	 alla	 transportslag.	 Skillnaden	 är	 att	 sökandet	 bör	 ske	
förutsättningslöst	 –	 utan	 att	 problem	 och	 mål	 formuleras	 i	 förväg.	 Målet	 i	
förbättringssökande	planering	är	att	hitta	alla	 typer	av	åtgärder	där	nyttorna	(av	alla	
slag)	 är	 högre	 än	 kostnaderna	 (av	 alla	 slag).	 Ledord	 i	 en	 sådan	 process	 är	 inte	
”problem”,	 ”behov”	eller	 ”mål”,	utan	ord	som	kreativitet,	 lågt	hängande	 frukter,	enkla	
förbättringar,	förutsättningslöst	sökande.		
	
Utvärderingen	av	åtgärder	bör	 följa	några	principer	för	att	undvika	de	fallgropar	som	
beskrivits	ovan:		
	
‐ Fokusera	 på	 verkliga	 nyttor	 och	 kostnader,	 inte	 indirekta	 indikatorer	 som	högre	

kollektivtrafikandel,	 ökad	 kapacitet	 eller	 ökat	 resande	 med	 något	 visst	
transportslag	

‐ Ökad	tillgänglighet	är	en	nytta.	Att	skapa	tillgänglighet	är	ofta	den	främsta	effekten	
av	en	transportåtgärd.	Kortare	restider,	högre	komfort,	 lägre	reskostnader	osv	är	
nyttor	–	även	om	inte	resandet	skulle	öka,	till	exempel.	Påfallande	många	analyser	
använder	 sig	 av	 indikatorer	 som	bara	 tar	upp	någon	del	 av	 tillgängligheten,	 som	
t	ex	 ”pålitligare	 restider	 i	 kollektivtrafiken”	 eller	 ”ökat	 cyklande”,	 med	 följd	 att	
analysen	blir	förvirrad	eller	missvisande.	

‐ Man	 måste	 ha	 ett	 ramverk	 för	 att	 väga	 samman	 olika	 nyttor	 och	 kostnader,	
eftersom	de	 flesta	åtgärder	har	både	positiva	och	negativa	effekter.	Vikterna	som	
används	 måste,	 i	 möjligaste	 mån,	 vara	 objektiva,	 explicita	 och	 konsekventa.	 Jag	
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menar	 att	 det	 bästa	 är	 att	 så	 långt	möjligt	 använda	medborgarnas	 egna	 relativa	
vikter	 av	 olika	 effekter;	 men	 även	 om	 man	 av	 någon	 anledning	 föredrar	 någon	
annan	viktning	bör	vikterna	vara	tydligt	definierade	–	annars	är	risken	stor	att	det	
är	analytikerns	egna	värderingar	som	färgar	resultatet.		

En	 invändning	 är	 att	det	ofta	 är	 svårt	 att	 göra	 formella,	 kvantitativa	 analyser	 i	 tidiga	
planeringsskeden.	Det	hindrar	inte	att	man	resonerar	i	termer	av	nyttor	och	kostnader.	
I	själva	verket	kommer	detta	ofta	nästan	automatiskt:	när	någon	argumenterar	för	en	
viss	åtgärd	 finns	nästan	alltid	en	underförstådd	uppfattning	om	storleksordningar	på	
olika	 nyttor	 och	 vad	 som	 är	 rimliga	 kostnader	 av	 olika	 slag.	 Det	 är	 när	många	 olika	
åtgärder	 ska	 jämföras	 med	 hjälp	 av	 godtyckligt	 formulerade	 projektmål	 eller	
problemformuleringar	som	analyser	ofta	hamnar	snett	eller	blir	förvirrade.		
	
Det	 finns	 ett	 undantag	 som	 är	 värt	 att	 nämnas,	 nämligen	 när	 det	 är	 fråga	 om	 att	
garantera	vissa	minsta	nivåer	av	t	ex	tillgänglighet	eller	trafiksäkerhet	även	för	små	och	
utsatta	grupper.	 I	vissa	sådana	 fall	kan	det	handla	om	relativt	 stora	kostnader	 för	att	
t	ex	 uppnå	 en	 given	 lägsta	 tillgänglighetsnivå	 för	 en	 relativt	 liten	 grupp	 –	 typiska	
exempel	är	åtgärder	för	funktionshindrade	och	boende	i	extrem	glesbygd	–	och	därmed	
skulle	åtgärden	ge	relativt	små	totala	nyttor	i	en	konventionell	analys.	I	sådana	fall	bör	
man	resonera	i	termer	av	att	garantera	rättigheter,	snarare	än	att	resonera	i	termer	av	
totalt	nyttor	och	kostnader	för	hela	samhällskollektivet.		
	
En	annan	invändning	är	att	ett	förutsättningslöst	sökande	efter	effektiva	förbättringar	
inte	garanterar	att	man	når	ett	uppsatt	mål.	Svaret	på	invändningen	är	att	i	så	fall	är	det	
kanske	inte	något	bra	mål.	Att	sätta	upp	mål	inom	ett	visst	område	kan	vara	bra	om	det	
inspirerar	och	sporrar	ett	kreativt	 sökande	efter	 förbättringar	 inom	ett	visst	område.	
Nollvisionen	 kan	 till	 exempel	 ha	 inspirerat	 till	 att	 hitta	 nya	 sätt	 att	 förbättra	
trafiksäkerheten,	 klimatmålen	 till	 att	 hitta	 åtgärder	 som	minskar	 koldioxidutsläppen	
osv.	Men	om	det	visar	sig	att	det,	trots	grundligt	sökande,	inte	finns	effektiva	åtgärder	
som	gör	att	ett	visst	mål	uppfylls	–	då	var	det	förmodligen	inget	lämpligt	mål.		
	
Klimatmålet	är	värt	en	egen	utvikning.	Ibland	framförs	tanken	att	varje	enskild	åtgärd	
som	genomförs	måste	 leda	 till	att	 transporternas	klimatpåverkan	minskar.	 Jag	menar	
att	 det	 är	 en	 orimlig	 hållning.	 Inom	 alla	 områden	 accepterar	 vi	 att	 stora	 nyttor	 kan	
kompensera	 små	 onyttor.	 Anta	 att	 en	 studie	 visar	 att	 överlevnaden	 på	 sjukhusen	
kraftigt	skulle	öka	om	man	höjde	inomhustemperaturen.	En	högre	inomhustemperatur	
kräver	 dock	mer	 energi,	 och	 ökar	 därmed	 koldioxidutsläppen.	 Innebär	 det	 att	 det	 är	
oacceptabelt	 att	 genomföra	 åtgärden?	 De	 flesta	 svarar	 antagligen	 nej	 –	 det	 är	
acceptabelt	 att	öka	utsläppen	något	 för	att	öka	överlevnaden;	vi	 får	helt	 enkelt	 ta	 till	
något	kraftigare	klimatstyrmedel	än	vad	som	annars	behövs.	Om	man	 inte	accepterar	
någon	form	av	kompensatoriskt	tänkande	blir	konsekvensen	att	vi	inte	bör	värma	upp	
sjukhusen	alls.	Det	är	svårt	att	se	någon	annan	intellektuellt	hållbar	position	än	att	man	
måste	acceptera	att	det	finns	andra	nyttor	som	kan	uppväga	ökade	klimatutsläpp	sett	
till	 en	 enskild	 åtgärd.	 Ett	 sätt	 att	 få	 ordning	 i	 resonemanget	 är	 att	 tänka	 i	 termer	 av	
klimatkompensation.	Anta	att	varje	åtgärd	som	ökar	utsläppen	klimatkompenseras,	och	
att	kostnaden	för	detta	belastar	kalkylen.	Om	åtgärden	då	fortfarande	är	effektiv	(högre	
nyttor	än	kostnader)	så	är	den	värd	att	genomföra.	Givetvis	ska	man	också	genomföra	
verkningsfulla	 åtgärder	 för	 att	 minska	 klimatpåverkan	 drastiskt.	 Men	 man	 kan	 inte	
rimligen	 kräva	 att	 varje	 enskild	 åtgärd	 inom	 samtliga	 samhällssektorer	 ska	 minska	
utsläppen,	vilket	det	förenklade	exemplet	med	sjukhustemperaturen	illustrerar.	
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7 SLUTSATSER 
Det	är	 förvånande	att	så	många	åtgärder	som	har	större	negativa	än	positiva	effekter	
genomförs	 i	 transportsystemet,	 och	 att	 så	 många	 åtgärder	 med	 större	 positiva	 än	
negativa	effekter	väljs	bort.	Skillnaden	mellan	de	minst	effektiva	åtgärderna	som	trots	
allt	genomförs	och	de	mest	effektiva	åtgärderna	som	väljs	bort	är	så	påfallande	stor	att	
t	 ex	 ofullkomligheter	 i	 de	 samhällsekonomiska	 kalkylerna	 svårligen	 kan	 vara	 den	
viktigaste	orsaken.	Det	är	särskilt	förvånande	att	valen	av	åtgärder	är	så	föga	effektivt	
även	 i	 länder	 som	 Sverige	 och	 Norge,	 som	 lägger	 mycket	 resurser	 på	
samhällsekonomiska	 analyser	 och	 strävar	 efter	 rationalistiskt	 präglade	
planeringssystem.	
	
Säkert	 finns	 det	 flera	 skäl	 till	 dessa	 misslyckanden.	 I	 denna	 uppsats	 har	 jag	
argumenterat	för	att	en	delförklaring	är	att	så	mycket	av	planeringen	är	problemstyrd,	
dvs	 i	 ett	 inledande	 skede	 identifierar	 vissa	 sakförhållanden	 som	 ”problem”	 eller	
”brister”,	 och	 koncentrerar	 sökandet	 till	 åtgärder	 som	 löser	 just	 dessa	 problem,	 och	
utvärderar	åtgärderna	efter	hur	väl	de	svarar	mot	dessa	problem	snarare	än	efter	hur	
mycket	 nyttor	 de	 skapar	 totalt	 sett	 per	 satsad	 krona.	 Jag	menar	 att	 detta	 skapar	 ett	
tryck	 i	 politik	 och	 förvaltning	 att	 genomföra	 ineffektiva	 åtgärder,	 och	 att	 effektiva	
åtgärder	riskerar	att	definieras	bort	eller	aldrig	upptäckas.		
	
En	 vanlig	 rekommendation	 är	 att	 nytto/kostnadsbedömningar	 ska	 komma	 tidigt	 i	 en	
process,	 för	 att	 sålla	 fram	 de	 mest	 effektiva	 åtgärderna.	 Detta	 är	 inte	 en	 tillräcklig	
åtgärd	 för	 avhjälpa	 de	 problem	 jag	 illustrerat	 här.	 Om	 det	 bara	 finns	 ineffektiva	
åtgärder	som	 löser	ett	 ”problem”	kommer	 inte	 tidiga	nytto/kostnadsbedömningar	att	
hjälpa;	 trycket	på	att	genomföra	de	 ineffektiva	åtgärderna	kommer	sannolikt	kvarstå.	
Det	 är	 i	 själva	 definitionen	 av	 ett	 sakförhållande	 som	 ett	problem	 som	 trycket	 på	 att	
”lösa”	 det	 uppstår.	 Inte	 heller	 kommer	 tidiga	 nytto/kostnadsbedömningar	 lösa	
problemet	 med	 att	 problemstyrd	 planering	 inte	 upptäcker	 effektiva	 lösningar,	 eller	
definierar	 bort	 dem	 med	 hänvisning	 till	 uppsatta	 projektmål	 eller	
problemformuleringar.		
	
I	stället	bör	man	sträva	efter	förbättringssökande	planering,	där	man	förutsättningslöst	
söker	 efter	 alla	 typer	 av	 åtgärder	 som	 ger	 höga	 nyttor	 till	 låga	 kostnader.	 Man	 bör	
resonera	och	bedöma	åtgärder	 i	 termer	av	egentliga	nyttor	och	kostnader	snarare	än	
indikatorer	och	mål,	eftersom	analysen	annars	försvåras	och	förvirras.	Problemstyrda	
planeringsmetoder	har	ofta	 tillkommit	som	en	reaktion	på	planeringsprocesser	som	 i	
alltför	 hög	 grad	 fokuserat	 på	 fysiska	 investeringar,	 och	 det	 är	 en	 klar	 förbättring	 att	
söka	efter	åtgärder	över	större	områden	än	så.	Men	det	är	dags	att	befria	sökande	och	
analys	av	åtgärder	från	den	tvångströja	som	problemstyrd	planering	innebär.	På	så	vis	
blir	det	lättare	att	identifiera	och	genomföra	verkligt	effektiva	åtgärder	av	alla	slag.	

8 TACK 

Ett	 särskilt	 tack	 till	 Helena	 Braun‐Thörn	 för	 diskussioner,	 förslag	 och	 konstruktiva	
synpunkter.	
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