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Sammanfattning 

Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns 

många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en 

överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler 

nyttor än bara ekonomiska. Vid investeringsbeslut är det därav av stor vikt att kunna värdera 

investeringen med hänsyn till de aspekter som är av intresse.   

 

Samhällsekonomisk analys är en metod som ofta förekommer vid investeringsbeslut där fler 

än bara ekonomiska aspekter ska inkluderas. Metoden är välkänd och förekommer både i den 

akademiska sfären men används även praktiskt bland företag. En annan metod, option games 

är en nyare metod där förankring finns i teorin men inte har tillämpats i lika hög grad i 

praktiken.  

 

Syftet med detta arbete är att jämföra två metoder, samhällsekonomisk analys och option 

games. Detta för att bedöma vilken av metoderna som lämpar sig bäst vid investeringsbeslut i 

komplexa projekt. De två metoderna kommer att utvärderas med hjälp av tre valda 

bedömningskriterier. Metoderna utvärderas på hur väl de tar hänsyn till antaganden och 

indata, deras applicerbarhet i den aktuella fallstudien och slutligen hur omfattande metoden 

är. Arbetet är genomfört som en fallstudie och har applicerats på överdäckningen av 

Stockholms centralstation.  

 

Resultatet visar att samhällsekonomisk analys överlag är bättre än option games som metod 

för att generera beslutsunderlag för investeringar vid komplexa projekt. Dock finns det 

aspekter som option games tar hänsyn till men som saknas i den samhällsekonomiska 

analysen. Känslighetsanalysen pekar ut kalkylräntan som den viktigaste parameter i de båda 

metoderna.   
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Abstract 
There are many aspects to consider when investing in complex projects and there exist 

several methods to evaluate those investments. Complex projects such as a decking over 

existing thoroughfares engender new areas that generate more utility than just economic. 

Therefore it is of great importance in case of investment decisions to evaluate the investment 

with regards to the aspects of interest.  

 

Cost Benefit Analysis (CBA) is a method used in contexts where more than just the economic 

aspects are included in the investment decision. The method is well-known and appears in 

both the academic field and practical at companies. A different method, Option Games is 

newer and so far mainly applied theoretical and not used in daily practice yet.  

 

The aim with this paper is to compare the two methods, Cost Benefit Analysis and Option 

Games. The goal is to assess which of the two methods best includes the aspects of interest 

when considering investment decisions for complex projects. The methods will be evaluated 

based on three selected criteria. Firstly, assumptions and inputs of the two methods. 

Secondly, their applicability in the current case study and finally the scope of the methods. 

The paper is conducted as a case study applied on the planned over decking of Stockholm 

Central station. 

 

The result indicates Cost Benefit Analysis to be the preferable method compared to Option 

Games. Cost Benefit Analysis generates a better foundation when investing in complex 

projects. Nevertheless, Option Games does regard some aspects that are not considered in the 

Cost Benefit Analysis method. The most important parameter for both methods is the 

discount rate in relation to the implemented sensitivity analysis. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En investering syftar till att en insats i form av kapital förväntas leda till en framtida 

avkastning. Motiv bakom investeringar är många och det finns omfattande forskning bakom 

hur beslut tas och specifikt investeringsbeslut (Lerner, 1939). En snabbt växande sektor som 

kommer behöva betydande investeringar i framtiden är infrastruktursektorn. Bakom dessa 

investeringsbeslut krävs omfattande underlagsmaterial som kan motivera beslutet (Clark et al, 

2009). Samhällsekonomisk analys är en etablerad metod som länge har tillämpas som 

beslutsunderlag för investeringsbeslut. Trots detta finns svagheter med denna metod och 

under senare år har option games uppkommit som en alternativ metod för bedömning av en 

investerings lönsamhet (Smit & Trigeorgis, 2009). Syftet med detta arbete är att jämföra de 

båda metoderna mot varandra för att slutligen bedöma användningsgraden av metoderna som 

beslutsunderlag vid komplexa projekt. 

 

Stockholm är en av de tätorter i Sverige där befolkningstillväxten är som kraftigast på grund 

av ökade födelsetal, invandring och inflyttning från mindre orter. Befolkningen i Stockholm 

var 2018, 962 154 invånare och beräknas överstiga en miljon till år 2021, en ökning med 6 % 

(Statisticon, 2019). Befolkningsökningen kommer att leda till ökat behov av service, bostäder 

och transportmöjligheter. För att hantera det ökade behovet kommer stora investeringar 

behövas bl.a. inom infrastruktur och fastigheter. Infrastrukturprojekt som överdäckningar 

kommer i framtiden bli en allt vanligare lösning då Sverige som helhet urbaniseras mer och 

mer samt går i linje med ett hållbart byggande. Ett alternativ för att nyttja attraktiva ytor är 

överdäckning vid förtätning av staden (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012). Det finns flera 

teorier som betonar vikten av att förtäta redan bebyggd mark istället för att ny naturlig mark 

ska tas i anspråk för att uppnå en hållbar utveckling (Entrop & Brouwers, 2010). 

Diskussioner har förts av olika myndigheter, samhällsvetare och parlamentariker i EU de 

senaste åren att förtätning istället för ianspråktagande av landmassor i utkanterna av städerna 

är en mer hållbar markanvändning, dels genom att minimera avståndet till service men även 

för att minska avstånden så att transportmedel som cykel, gång och kollektivtrafik gynnas 

(Boverket, 2012). 

 

Överdäckning ses ofta som ett fördelaktigt alternativ vid stadsutveckling i urbana områden 

och det råder en konsensus inom fastighetsbranschen om de erhållna fördelarna som ökad 

tillgänglighet genom att minskade fysiska barriärer såsom vägar och tågspår, ökad 

trafiksäkerhet, attraktivare stadsmiljö samt mer och bättre användning av tillgänglig yta. En 

överdäckning är dock ett komplext projekt, kostnadskrävande samt hänsyn till tillgänglig 

stadsmiljö måste beaktas för att minimera riskerna för försämring av området. En lyckad 

överdäckning måste anpassas och integreras till den omgivande miljön dessutom måste 
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hänsyn tas till redan befintlig trafik på vägar och tågspår (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012). 

Exempel på komplexa projekt med överdäckning som ett verktyg är ombyggnationen av 

Slussen och Hagastaden. 

 

Centralstationsområdet i Stockholm är ett område där överdäckning är högaktuellt eftersom 

Stockholm stad och Jernhusen driver en ny detaljplaneläggning av området för att möjliggöra 

en överdäckning. Stadsdelen utgör idag en av Stockholms viktigaste knutpunkter för 

kommunikation och transport. En överdäckning av området skulle innebära att existerande 

vägar och spår skulle däckas över och nya ytor för nybyggnation av kommersiella lokaler och 

bostäder skulle möjliggöras i området. Detta skulle skapa mer yta i ett av Stockholms mest 

attraktiva områden (Stockholms stad, 2018). 

 

Mars 2016 ansökte Jernhusen om planändring för delar av centralstationsområdet vilket är 

orangemarkerat i figur 1.1 Stockholms stads stadsbyggnadskontor godkände en 

startpromemoria för att påbörja planarbetet av en ny detaljplan. Syftet med den nya 

detaljplanen är att integrera centralstationsområdet med den övriga staden, skapa en 

sammanhållen stadsmiljö, stärka det offentliga rummet och möjliggöra varierad bebyggelse 

av bostäder och kommersiell verksamhet. För att möjliggöra detta krävs en överdäckning av 

spårområdet mellan Kungsgatan-Klarabergsviadukten-Vattugatan. Flera andra byggaktörer 

och fastighetsägare har visat ett stort intresse för en utökad överdäckning som sträcker sig 

vidare mot Barnhusbron. Det finns även aktörer som motsätter sig en överdäckning av 

området såsom Trafikverket som hänvisar till minskad flexibilitet av spårläggning i området 

samt försvårande för godstrafik med t.ex. farligt gods att passera genom Centralstationen. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2016).  

 

 
Figur 1.1 Illustrerar det område som Jernhusen ansökte 2016 om planändring som Stadsbyggnadskontoret 

accepterade startpromemoria för planarbete gällande ny detaljplan. Källa: Jernhusen, 2019. 
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1.2 Överdäckning 

Enligt Länsstyrelsen (2012) är definitionen av begreppet överdäckning “en konstruktion över 

en väg, gata eller järnväg (s.k. trafikled). Konstruktionens syfte skall vara att bära upp 

bebyggelse eller på annat sätt skapa förutsättningar för stadigvarande vistelse på 

konstruktionen”. 

 

En överdäckning byggs ofta i sammanhang där det finns en trafikled eller annan 

trafikanläggning som bildar en barriär i stadsmiljön. För att minska barriäreffekter och 

förbättra befintlig stadsmiljö kan därför en trafikanläggning överdäckas. Fler fördelar med 

överdäckningar är att yta skapas som kan nyttjas till andra ändamål, befintlig bebyggelse kan 

förtätas och tillgängligheten ökar för dem som inte nyttjar trafikanläggningen. En 

trafikanläggning orsakar ofta buller och föroreningar, detta leder till att användningsområdet 

nära en trafikanläggning är begränsat och med en oattraktiv miljö runtomkring (Trafikverket, 

2019). Se tabell 10.1 för sammanfattning med för-och nackdelar med en överdäckning. 

 

Förekomsten av överdäckningar och överbyggda trafikleder har på senare tid blivit vanligare 

och i Stockholms län byggs och planeras det i nuläget för flera överdäckningar. 

Överdäckningar är ett fenomen som bedöms öka i framtiden både nationellt och globalt, då 

överdäckningar ofta utgör centrala komponenter i utvecklingsprojekt i miljöer med hög 

urbaniseringsgrad. Trots att frekvensen av överdäckningar ökar saknas en samlad 

kunskapsbank och vägledning om tillvägagångssätt både på nationell och internationell nivå. 

Då en överdäckning hanterar flera olika frågeställningar varav flera är komplexa görs 

avvägningar mellan olika intressen. Detta medför att frågeställningarna hanteras separat och 

genomförs olika beroende på projekt och den kunskap som erhålls vid projektet överförs inte 

vidare. Några exempel där en enhetlig bild saknas är hur en överdäckning borde projekteras, 

dimensioneras, byggas och behandlas under drift (Länsstyrelsen, 2012).  

1.3 Centralstationsområdet 

Centralstationen, som utgör navet för hela området byggdes 1871 och binder idag ihop 

Stockholm city (pendeltåg), Cityterminalen (bussar), T-centralen (tunnelbana) och Station 

Stockholm (regional tågtrafik). Området har utvecklats från endast några få spår till att 

omkring 220 000 resenärer passerar knutpunkten varje dag. Till år 2030 beräknas antalet 

resenärer att ha fördubblats gentemot idag och närma sig en halv miljon resenärer om dagen. 

Området ägs i huvudsak av Jernhusen, men perronger, spår och spårområden innehas av 

Trafikverket genom officialservitut och utgör även riksintresse. Tågspåren trafikeras av 

många olika transportaktörer som t.ex. SJ, Arlanda Express, SL, Transdev och MTR Express 

samt gods- och transport företag som hyr rätten att transportera varor med tåg. Tack vare 

närheten till de goda transportmöjligheterna och det centrala läget är området attraktivt för 

kommersiell verksamhet som vill exponeras mot den stora massan av dagliga pendlare samt 

kontorsytor med centralt och lättillgängligt läge. Centralstationen med tillhörande spårområde 

tillhör enligt SEPREF Stockholms CBD (Central Business District) och utgör 12 % av total 
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CBD (Jernhusen, 2019). Figuren 1.2  illustrerar hela det området som idag räknas till 

Stockholms CBD enligt SEPREFs (2011) klassificering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. Illustrerar det område som utgör Stockholm CBD och där spårområde samt centralstation idag utgör 

12 % av ytan. 

 

1.3.1 Aktuella planer gällande Centralstationsområdet  

I översiktsplanen från 2018 nämns fyra utbyggnadsstrategier som Stockholms stad ska 

fokusera på för att utveckla staden. En av dessa strategier koncentrerar sig på de centrala 

delarna och betonar vikten av att skapa täta och sammanhängande stadsdelar kring stadens 

kärna för att staden sedan ska kunna växa successivt utåt. Effektiv markanvändning 

förespråkas i översiktsplanen, hamnområden och överdimensionerade trafikytor ska 

effektiviseras. Fem olika utvecklingsområden beskrivs i översiktsplanen, en av dessa utgörs 

av Norrmalm och centralstationsområdet, se figur 1.2. Området utgör idag en viktig punkt för 

näringslivet då flera huvudkontor har lokaliserats i detta område tack vare den höga 

tillgängligheten som centralstationen erbjuder.  

 

Det område se figur 1.3 som är markerat med lila randigt mönster utgör områden som staden 

anser behöver kompletteras eller omvandlas till en mer blandad stadsbebyggelse med 

bostäder, kommersiell och kommunal verksamhet. Centralstationsområdet samt spårområdet, 

längs Klara sjö tillhör detta utvecklingsområde som kommunen anser behöver kompletteras 

och omvandlas (Stockholms stad, 2018). Vision för city 2030 berör Stockholms framtidssyn 

och vad staden ska sträva efter att uppnå till år 2030. Stockholm beskrivs i visionen som ett 

europeiskt nav för näringsliv och handel, där trafikslagen gång- och cykeltrafik samt 

kollektivtrafik ska prioriteras för att skapa en hållbar och promenadvänlig stad. Turister ska 

lockas genom god tillgång till hotell, goda kommunikationer, attraktiva stadsmiljöer och 

närhet till flertalet sevärdheter. Detta ska uppnås genom ett samspel med fastighetsägare, 



 

 

 

5 

 

myndigheter, medborgare, företag och ideella organisationer (Stockholm stad, 2012)

.  

 

Figur 1.3. Illustrerar ett av Stockholms stads lokala utvecklingsområden. Det lila-markerade områdena visar 

områden som kräver omvandling eller kompletterande omvandling. Källa: Stockholm stad, 2012.  

 

1.4 Problematisering 

Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar att det finns kunskapsluckor om hur fördelar och 

nackdelar med överdäckningar ska värderas. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid 

beslut angående om en eventuell överdäckning ska genomföras eller inte (Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2012). Vid investeringsbeslut för komplexa projekt som en förlängning av en 

överdäckning finns många olika aspekter att ta hänsyn till beroende på vilka som tar besluten, 

finansierar och vad dessa aktörer vill uppnå med en investering. En överdäckning i en 

attraktiv stadsmiljö innebär en omfattande investering. Skulle en överdäckning ske vid 

centralstationsområdet skulle även den innebära omfattande investeringar.   

 

Fördelar som samhällsnyttor eller ekonomiska vinster genom ökat näringsliv och handel 

inom Stockholm region men även i övriga delar av Sverige, estetisk förbättring genom en 

tilltalande stadsbild är svåra att värdera vid en investeringsanalys. Möjliggörande av 

offentliga rum och en mer effektiviserad stadsmiljö, ska vägas mot nackdelarna. Dessa utgörs 

av höga kostnader för konstruktion, omdirigering av befintlig trafik samt underhållskostnader 
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av fastigheten men även förlorad flexibilitet av framtida spårläggning och problematisering 

av farligt gods (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012).  

 

Vid beslut gällande en investering som nämns ovan görs ett gediget förarbete i form av 

kalkyler, analyser och rapporter angående investeringens utfall. Det finns omfattande 

forskning inom området värdering av investeringsmöjligheter. Samhällsekonomisk analys är 

en etablerad metod för att bland annat utvärdera framtida investeringsprojekt, där tid är en 

viktig aspekt både på kort och lång sikt och projektets utfall är en annan viktig aspekt (Prest 

& Turvey, 1965). En annan metod, som är relativt ny för att utvärdera 

investeringsmöjligheter är option games, denna metod integrerar värdering av realoptioner 

med principer från spelteori.  

 

Metoden möjliggör en utvärdering som kan anpassas i ett samspel mellan investeringen och 

dess förutsättningar (Smit & Trigeorgis, 2009). Båda metoderna besitter olika för-och 

nackdelar. En jämförelse mellan dessa två ovannämnda metoder ska därför utföras som en 

fallstudie av överdäckningen för centralstationsområdet. Detta kommer att ge ett underlag till 

vilken metod som är bättre lämpad vid en analys av komplexa projekt som t.ex. vid 

överdäckning. I dag finns ingen konsensus i forskningen om vilken metod som är bäst 

anpassad och som visar hur begränsade resurser bäst skall fördelas. Genom dessa jämförelser 

kan möjligtvis slutsatser dras om vilken metod som bäst lämpar sig vid komplexa projekt 

eller om metoderna utgör komplement till varandra och borde användas tillsammans.  

1.5 Syfte 

En eventuell överdäckning av spårområdet vid centralstationen är ett aktuellt projekt som kan 

komma att påbörjas beroende på dess potential att generera nyttor. Vid en överdäckning 

måste ekonomiska och sociala aspekter tas i hänsyn för att analysera om en överdäckning är 

motiverad. Detta kommer att göras genom att kartlägga för- och nackdelar med en eventuell 

överdäckning i det aktuella området. Uppsatsen som kommer att utföras är en fallstudie av 

överdäckningen av centralstationsområdet. Syftet är att undersöka metoderna 

samhällsekonomisk analys och option games och kunna avgöra vilken av dessa metoder som 

är bättre lämpad vid investeringsbeslut för komplexa projekt eller om det optimala 

beslutsstödet kommer från en kombination av metoderna. För att möjliggöra en jämförelse av 

de två metoderna kommer metoderna utvärderas på hur väl de tar hänsyn till antaganden, 

applicerbarheten och omfattningen i projektet. 

 

1.6 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer endast metoderna samhällsekonomisk analys och option games att 

användas för att utvärdera överdäckningen av centralstationsområdet som investering. 

Metoderna kommer enbart att tillämpas på ett projekt för att besvara frågeställningen.  
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1.7 Disposition 

 

Litteraturstudie, i detta kapitel redovisas en kort sammanfattning av vad tidigare 

vetenskapliga studier har kommit fram till inom detta område.  

 

Teoretiskt ramverk, i detta kapitel förklaras olika teoretiska modeller som denna uppsats 

kommer att baseras på.  

 

Metod, i detta kapitel presenteras de metoder som valts i denna uppsats och varför de är 

lämpade i just denna uppsats för att kunna besvara den aktuella frågeställningen. 

 

Resultat, i detta kapitel presenteras resultaten som framkommit från kalkylerna. 

 

Analys, i detta kapitel utvärderas resultaten som kommit fram i resultatkapitlet.  

 

Diskussion, i detta avslutande kapitel diskuteras slutsatserna som framkommit och uppsatsen 

i sin helhet.  

 

Slutsats, i detta kapitel kommer en kortfattad sammanfattning presenteras som är baserad på 

resultat-och analyskapitlet.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Samhällsekonomisk analys 

Metoder för att utvärdera investeringar i projekt och föregångaren till samhällsekonomisk 

analys tillämpades redan under pestepidemin i England av Sir William Petty under åren 

1665-1666 som underlag för att genomföra en evakuering och minska dödligheten 

(Boardman et al., 2011). Det var först under 1930-talet samhällsekonomiska analyser började 

tillämpas i en större skala som en metod för att utvärdera projekt (Steiner, 1974). I början 

tillämpades främst denna metod i enklare infrastrukturprojekt men övergick i och med 

utveckling av metoden till att appliceras i allt från införandet av ekonomiska regleringar till 

regelverk inom miljö och sociala åtgärder. I USA togs beslutet genom den verkställande 

orden 12866 (4 oktober, 1993) att alla statliga föreskrifter skulle bedöma både kostnader och 

nyttor för föreslagna förordningar (Boardman et al, 2011). Effektiviteten är ofta en 

dominerande aspekt när samhällsekonomisk analys tillämpas (Weimer & Vining, 1989). 

Även om samhällsekonomisk analys är en etablerad metod och omfattande forskning finns 

inom området finns det tillkortakommanden med denna metod. Motstridiga prioriteringar och 

begränsningar i data och tid är faktorer som påverkar slutresultatet. Ytterligare kritik som 

finns förknippad med samhällsekonomisk analys är att irrelevant information tas med i 

beaktandet (Anandarup, 1999).  

 

Syftet med en samhällsekonomisk analys är att kunna ta välinformerade och konsekventa 

beslut. Samhällsekonomisk analys är en metod för att utvärdera effektiviteten ur ett 

ekonomiskt perspektiv och tillämpas ofta för offentliga investeringar för systematiska 

prognoser och värderingar (Adler & Posner, 2001). Enskilda beslut fokuserar ofta på erhålla 

intäkter och kostnader som genereras från det enskilda beslutet. Samhällsekonomisk analys 

tar till skillnad från enskilda beslut dessutom hänsyn till externa effekter och alla nyttor och 

kostnader för hela samhället som uppstår till följd av ett beslut. Metoden kan tillämpas fram i 

tiden (ex ante) eller bakåt i tiden (ex post). Analyser för ex ante lämpar sig för beräkningar av 

politiska beslut som ska tillämpas och ex post kan utvärdera och förbättra en åtgärd som har 

genomförts (Boardman et al, 2011). 

 

Grundläggande för en samhällsekonomisk analys är att den bygger på prognoser och 

uppskattningar. Resultatet kan därför skilja sig från utfallet och missbedömningar vid 

värdering av nyttor och kostnader kan inträffa. Det finns oenigheter om hur 

diskonteringsräntan ska uppskattas och därför är det vanligt att utföra en känslighetsanalys 

för att testa hur resultatet förändras vid förändringar i olika parametrar. Korrigering i en 

samhällsekonomisk analys kan ske genom att tilldela olika vikter för olika målgrupper 

påverkas olika av ett beslut (Boardman et al, 2011).  
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2.2 Option games  

Option games har under de senare år utforskats som en analysmetod bland akademiker, 

främst för infrastrukturprojekt (Smit & Trigeorigis, 2009, Wang et al., 2015). Azevedo och 

Paxson beskriver i artikeln “Developing Real Options Game Models” från 2014 att i Standard 

options spel ska investeringen behandlas som en tillståndsvariabel som följer en känd 

process. Flera antaganden görs i modellen så som att tiden är indefinit och kontinuerlig och 

att investeringen är odelbar samt känd. Aktörerna som ingår i spelet och har möjlighet att 

investera utgörs av två företag. Företagen antas vara ekonomiskt oberoende gentemot 

investeringen och är därmed inte tvingade att genomföra investeringen för att undvika 

konkurs. Investeringen undersöks isolerat, vilket innebär att den anses vara företagets enda 

tillgång i företagets balansräkning, andra tillgångar eller projekt som aktörerna kan äga eller 

investera i räknas därmed bort i spelet. Fokus ligger på aktörernas värdeökning genom den 

enskilda investeringen.  

 

De två vanligaste spelen utgår från att summan aldrig kan vara noll för någon av aktörerna. I 

den ena modellen ges fördel till den aktör som investerar först eftersom denna vinner större 

marknadsandelar än den aktör som väljer att investera efter, men även denna aktör får viss 

utdelning på sin investering trots att den väljer att investera senare. I den andra speltypen får 

aktören som väljer att investera senare större utdelning på sin investering eftersom lärdomar 

och kunskap kan dras från aktören som valde att investera först, vilket medför effektivisering 

och därmed större marknadsandelar. Aktörerna kan välja att investera samtidigt eller vid 

olika tidpunkter, samarbete mellan aktörerna är inte tillåtet.  De olika modellerna av option 

games ger olika incitament för aktörerna att agera först eller att avvakta, vilken av metoderna 

som ska användas beror främst på modellens användningsområde och anpassning till 

verkligheten. Icke-standard real options spel är mer flexibla i de olika antaganden som 

nämnts ovan. Men i de olika modellerna är det av stor vikt att definiera spelets antaganden 

(Azevedo & Paxson, 2014). 

 

Smit och Trigeorgis (2009) beskriver fördelarna med metoden, hänsyn kan tas till projektets 

flexibilitet och strategiska värden som är svåra att fånga upp i endast en kassaflödesanalys av 

ett projekts nuvärde. Nuvärdesmetoden tar endast hänsyn till faktiska kostnader och vinster, 

metoden inkluderar inte konkurrenternas agerande på marknaden samt samhällseffekter i 

regionen. Option games ger ett mervärde genom att ta hänsyn till företagets 

tillväxtmöjligheter genom genomförandet av projektet samt effekten av att konkurrenter 

väljer att genomföra liknande projekt. Wang m.fl. (2015) beskriver i sin artikel hur option 

games kan användas för att beräkna tidsperioden som ska gälla vid Public Private Partnership 

och Build-operate transfer. Tidsperioden bestäms innan mellan den privata investeraren och 

myndigheten och påverkas av vilka risker och investeringar som de olika parterna gör i det 

tidiga stadiet. Utfallet påverkas av aktörernas agerande vid förhandling av tidsperioden.  

 

I en annan avhandling används option games för att analysera eventuell vinst vid en 

utbyggnad av Schiphol flygplats i Amsterdam där konkurrenternas agerande i form av andra 
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flygplatser i Europa påverkar utfallet av investeringen samt “nollalternativet” om Schiphol 

flygplats väljer att inte agera alls. Metoden tar hänsyn till att om en flygplats väljer att 

investera i en utbyggnad innan konkurrenterna väljer att göra det. Flygplatsen erhåller genom 

detta fördelar genom större marknadsandelar och investeringen genererar en högre avkastning 

(Smit & Trigeorgis, 2009).  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Investeringsbeslut  

3.1.1 Klassisk beslutsteori  

Klassisk beslutsteori vid investeringar antar att rationella beslutsfattare är obenägna att ta 

risker eller kräver kompensation i form av högre avkastning vid exponering av risk. 

Beslutsfattaren strävar efter att välja den investering som ger det högsta förväntade 

nyttan/avkastningen. Definitionen av en rationell beslutsfattare antar att personen vet vad den 

föredrar och är konsekvent i sina preferenser även i komplexa situationer och baserar sina 

beslut på tillgänglig information. I de flesta investeringsbeslut ingår generellt någon form av 

osäkerhet, vilket komplicerar uppskattningen av investeringens lönsamhet. Avvägningen 

mellan risk och avkastning är avgörande vid investeringsbeslut, vid högre risk krävs högre 

förväntad avkastning i jämförelse med investeringar med lägre risk. Studier visar att 

människor tenderar att ha en övertro på sin kunskap, förmåga och kompetens i olika 

situationer. Inom investeringsbeslut är denna kunskap viktig eftersom det kan förebygga 

övertro till marknaden och missbedömning av investeringars storlek. Det existerar även en 

illusion av kontroll bland beslutsfattare, vilket innebär att beslutsfattaren tror sig kunna 

påverka utfallet av ett projekt när det i själva verket saknar sådan kunskap. Flera studier visar 

även att investerare har en tendens att hålla kvar vid ekonomiskt olönsamma projekt allt för 

länge. På samma sätt finns det fall där lukrativa investeringar sålts i ett för tidigt skede (Baker 

& Ricciardi, 2014). 

3.2 Samhällsekonomisk analys 

Enligt Länsstyrelsen (2012)  i Stockholm finns det kunskapsluckor om överdäckningar, i 

synnerlighet hur eventuella fördelar och nackdelar ska kvantifieras och värderas. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till, en utbredd metod som brukar tillämpas i komplicerade 

projekt för att fastställa om projektet är en lönsam investering eller inte är 

samhällsekonomisk analys(Cost-Benefit Analys). Samhällsekonomisk analys är en användbar 

metod för att utvärdera en investerings potentiella lönsamhet. Tid och konsekvenser på kort 

och lång sikt är två viktiga aspekter i en samhällsekonomisk analys (Prest & Turvey, 1965). 

 

3.2.1 Grundläggande teori om samhällsekonomisk analys 

Teorin bakom nuvärdet, NPV kan härledas från marknadsjämvikt dvs. när efterfrågan och 

utbud på marknaden är i jämvikt. Figur 3.1 visar hur en prisökning leder till minskad 

efterfrågan vilket i sin tur leder till minskad kvantitet. Den svarta triangeln motsvarar den 

välfärdsförlust som består av ett minskat konsumentöverskott och producentöverskott. Dessa 

två överskott är lika stora och reflekterar värdet av den förlorade konsumtionen och 

produktionen som hade existerat om marknaden hade varit i jämvikt.  



 

 

 

12 

 

 
Figur 3.1 Marknadsjämvikt efter en prisökning. 

 

En generell beräkning av NPV kan sammanfattas enligt: 

 

NPV= 𝛥𝜋 +  𝛥𝑚𝐿          (ekv. 3.1) 

 

där 𝛥𝜋 representerar prisförändringen för producenter och 𝛥𝑚𝐿refererar till den positiva eller 

negativa överföringen som sker mellan staten och hushållen över en relevant tidsperiod för 

kalkylen. Ekvationen representerar en samhällsekonomiska analys i sin enklaste form som 

endast kan tillämpas i ett litet okomplicerat projekt.   

 

En utvecklad modell av NPV där prisförändringarnas påverkan för konsumenter ser ut enligt 

följande: 

 

 𝑁𝑃𝑉 =  −[𝛥𝑝𝑓𝑥𝑑 + 𝛥𝑝𝑓 𝛥𝑥𝑑

2
]+𝛥𝜋 + 𝛥𝑚𝐿       (ekv. 3.2) 

 

Ett exempel på en åtgärd som kan påverka konsumenter skulle kunna vara en byggnation av 

en ny järnväg. En expansion av järnvägen kan leda till fler möjliga avgångar (högre kvantitet) 

vilket i sin tur leder till lägre biljettpriser. Den vanligaste metoden för att inkludera denna 

prisförändring är att använda regeln om hälften där 𝛥𝜋 representerar riktningen för 

prisförändringen för konsumenter och 𝑥𝑑är riktningen för efterfrågan. Efterfrågan antas vara 

linjär i regeln om hälften och illustreras av triangeln i modellen som beskriver välfärds-

vinsten eller förlusten i figur 3.1 (Johansson & Kriström, 2018).  

 

3.2.2 Kollektiva nyttigheter och externa effekter 

En investering för ett infrastrukturprojekt påverkar icke prissatta varor och tjänster, som 

exempelvis kollektiva nyttigheter och externa effekter eller privata varor där en marknad 

saknas. Klassiska exempel på dessa är: fågelskådning, bärplockning, fiskning m.m. Dock 

finns det en viktig skillnad mellan en vara som inte är prissatt som bärplockning och en 

kollektiv nyttighet som fågelskådning. En icke prissatt vara är en ändlig resurs och kan därför 
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leda till ett överutnyttjande som t ex överfiske. En extern effekt å andra sidan uppkommer 

utan att källan till effekten påverkas och konsumtion av effekten är inte begränsad. Ett 

exempel på en positiv extern effekt kan vara gröna tak som anläggs för att minska dagvatten 

och där förbipasserande uppskattar den estetiska utformningen.  

 

En kollektiv vara bör värderas på en aggregerad nivå där betalningsviljan på en aggregerad 

nivå likställs med marginalkostnaden för att producera varan. Externa effekter kan värderas 

på samma tillvägagångssätt som en kollektiv vara, där den aggregerade betalningsviljan är en 

funktion av storleken på effekten. I en samhällsekonomisk analys bör positiva externa 

effekter tillskrivas ett värde som tas med i beaktandet, tvärtom bör en negativ extern effekt 

tillskrivas ett värde som motsvarar den minsta kompensation som skulle accepteras för att 

utstå de uppkomna effekterna (Johansson & Kriström, 2018).  

 

3.2.3 Diskontering 

Ett nuvärde kan beräknas oavsett godtycklig tidpunkt. De flesta tillvägagångssätt förutsätter 

att kostnader och intäkter sker antingen i början eller slutet av året. Om summan av 

nettointäkten/kostnaden sker i slutet av året diskonteras intäkterna och kostnaderna enligt: 

 

𝛴
1

(1+𝑟)𝑡 = [1 − (1 + 𝑟)−𝑇]/𝑟         (ekv. 3.3) 

 

där r motsvarar den reala diskonteringsräntan, t motsvarar antal inbetalningar och T är 

investeringens ekonomiska livslängd. Denna diskonteringsmetod beräknas med en 

kontinuerlig ränta vilket innebär att räntan räknas regelbundet, i detta fall varje år. 

 

(1 − 𝑒−𝑟⋅𝑇)/𝑟           (ekv. 3.4) 

 

nuvärdet kan även representeras av ekvation 3.4, där e syftar till den kontinuerliga räntan, 

dvs. att räntan beräknas i varje ögonblick. Denna ekvation tar hänsyn till all tid då räntan 

räknas för hela den passerade tiden. I denna ekvation går T mot oändligheten. 

Diskonteringsräntan härleds ofta från den dynamiska Ramsey modellen, en etablerad modell 

inom ekonomisk tillväxt (Johansson & Kriström, 2018). Ramsey-modellen är en neoklassisk 

modell inom ekonomisk tillväxt och syftar till att förklara hur ekonomisk tillväxt fungerar på 

lång sikt (Ramsey, 1928).   

 

3.2.4 Nuvärdet 

Huvudregeln i en samhällsekonomisk analys är att investeringen endast bör genomföras om 

nuvärdet, NPV > 0. Den interna avkastningsräntan härleds genom att beräkna vilken ränta 

som genererar ett NPV = 0. Dock kan den interna avkastningsränta vara problematisk i vissa 

avseenden, exempelvis när det finns flera interna avkastningsräntor som genererar ett NPV = 

0, detta försvårar användandet av intern avkastningsränta för att bestämma lönsamheten i ett 

projekt. Att undersöka förhållandet mellan nyttor och kostnader, benefit-cost är ett alternativt 

nyckeltal som kan användas, detta nyckeltal är emellertid också problematiskt då nyckeltalet 
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är känsligt och helt beroende på hur olika konsekvenser ska klassas som intäkter eller 

kostnader (Johansson & Kriström, 2018).  

 

3.2.5 Genomförande  

Stegen i en samhällsekonomisk analys brukar vara: 

 

1. Identifiera och avgränsa kostnader och nyttor 

2. Identifiera prissatta och ej prissatta effekter 

3. Kvantifiera och värdera de effekter som går att prissätta 

4. Sammanställ kalkyl och analysera resultatet 

5. Utföra känslighetsanalyser 

3.2.5.1 Identifiera och avgränsa kostnader och nyttor 

Det första som bör göras i en samhällsekonomisk kalkyl är att identifiera vad som ska 

inkluderas och sedan avgränsa projektet utifrån det. En samhällsekonomisk kalkyl skulle 

kunna omfatta nästan oändliga kostnader och nyttor beroende på vilka kostnader och nyttor 

som ska innefattas, därför behövs en tydlig avgränsning i projektet. De viktigaste kostnaderna 

och nyttorna för ett projekt ska identifieras och sedan rangordnas för att förenkla 

avgränsningen. Därefter borde alternativa lösningar, minst två ställas upp. I många fall består 

dessa två fall av ett nollalternativ där ingen åtgärd genomförs eller en minimal åtgärd för att 

hålla t ex vägen i drift. Alternativa åtgärder är de fall där en åtgärd sker och alla stegen i en 

samhällsekonomisk analys genomförs för att slutligen jämförs med nollalternativet 

(Trafikverket, 2018).  

3.2.5.2 Identifiera prissatta och ej prissatta effekter 

Nästa steg är att identifiera alla relevanta kostnader och nyttor som en investering genererar 

för den alternativa åtgärden. Detta alternativ ska därefter jämföras med nollalternativet. Vid 

jämförelse med nollalternativet är det viktigt att särskilja effekter som uppstår till följd av 

investeringen och de effekter som skulle uppstått ändå. De effekter som uppfattas som en 

nackdel för samhället blir en kostnad i kalkylen och redovisas med ett negativ tecken och de 

effekter som uppfattas som en fördel för samhället är en nytta i kalkylen och redovisas som 

en positiv post. I de flesta samhällsekonomiska kalkyler uppstår effekter som inte är prissatta. 

De ej prissatta effekterna redovisas i vanliga fall inte i kalkylen eftersom de inte har ett värde 

men inkluderas i en samlad effektbedömning där de olika alternativen jämförs med varandra. 

Vanliga misstag vid identifiering av effekter är att en effekt inte tas med i kalkylen 

överhuvudtaget eller att en effekt beräknas flera gånger, dvs. effekten dubbelräknas 

(Trafikverket, 2018).  

 

3.2.5.3 Kvantifiera och värdera de effekter som går att prissätta 

Syftet med en samhällsekonomisk kalkyl är att väga nyttor mot kostnader för en åtgärd ur 

samhällets perspektiv för att kunna avgöra hur lönsam åtgärden är. De effekter som uppstår 
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vid en åtgärd måste kvantifieras och prissättas för att kunna besvara hur lönsam alternativet 

är. En del effekter är enkla att kvantifiera medan andra kan vara svåra att kvantifiera som 

exempelvis vissa miljöaspekter, dock är det viktigt att dessa prissätts eftersom det kan röra 

sig om stora effekter med stor påverkan på kalkylen.  

 

De flesta effekter i en samhällsekonomisk kalkyl värderas genom användning av 

marknadspriser. Exempel på detta är arbetstider som kan värderas genom löner, dock finns 

det varor och tjänster som inte har ett konkret marknadspris. Effekter som inte har ett 

marknadspris kan värderas genom att utgå ifrån berörda individers betalningsvilja 

(Trafikverket, 2018).  

3.2.5.4 Sammanställ kalkyl och analysera resultatet  

I detta steg sammanställs alla effekter i form av kostnader eller nyttor. Dessa effekter uppstår 

till följd av en åtgärd som sker i framtiden. Då effekterna uppstår i framtiden måste värdet av 

effekterna diskonteras, människor i ekonomisk teori värderar belöning högre ju närmare i 

tiden detta inträffar. Tvärtom värderas en belöning mindre ju längre fram i tiden denna 

infaller. Kostnader och nyttor måste därför värderas olika beroende på när de infaller. Alla 

kostnader och nyttor/intäkter som uppstår ska diskonteras och sammanställas, därefter 

summeras nuvärdet av posterna som infaller under kalkylperioden. Investeringen ska dras av 

från summan av nuvärdet och är värdet större än noll är investeringen lönsam. Då det kan 

finnas flera och betydande effekter som inte är prissatta och därför inte inräknade i kalkylen 

bör detta tas med i beaktandet i en samhällsekonomisk analys, en kalkyl som vid första 

anblick verkar lönsam kan därför vara mindre eller inte alls lönsam beroende på storleken och 

relevansen på effekterna som inte är prissatta (Trafikverket, 2018).  

3.2.5.5 Utföra känslighetsanalys 

Det finns alltid en viss mängd osäkerhet i de resultat som erhålls från en samhällsekonomisk 

analys. Anledningen till detta är att underlagen som en samhällsekonomisk analys bygger på 

kan vara antaganden eller skattningar och detta bör den som tolkar och använder analysen 

vara medveten om. Allt som finns i den samhällsekonomiska analysen är förknippade med en 

viss osäkerhet. Denna osäkerhet kan bero på att det inte går att sätta ett värde på en effekt 

eller att betydelsen av effekten är underskattad/överskattad, beräkningar av kalkylvärden är 

osäkra eller att framtiden är osäker och det är svårt att förutspå vad som kommer att hända i 

framtiden. Vid en känslighetsanalys ändras vissa parametrar för att se hur känsligt resultatet 

är för förändringar. Ett exempel på en känslighetsanalys kan vara att ändra hyresnivån och se 

vad som händer i det fall hyresnivån skulle falla med 20 %, skulle investeringen fortfarande 

vara lönsam trots minskade intäkter? (Trafikverket, 2018) 

 3.3 Option games 

Flera av de traditionella metoderna för att värdera investeringar tar inte hänsyn till hur 

konkurrenter agerar i en konkurrensutsatt miljö eller hur investeringen kommer att påverkas 

under osäkra marknadsförhållanden. En metod som uppkommit under senare tid är Option 
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Games, denna metod kombinerar realoptioner med spelteori och kvantifierar värden för både 

åtaganden och flexibilitet. Metoden hjälper beslutsfattare att få en bättre bild av vilka 

tillgängliga scenarion och strategier som finns. Detta leder till beslut som är baserade på 

rationella val och verklighetens konkurrenspåverkan (Ferreira et al., 2009).  

 

Option games är en metod som kombinerar diskonterad kassaflödesanalys (DCF) med 

realoptions analys. DCF är en utbredd värderingsmetod och bygger på framtida förväntade 

kassaflöden som är ett resultat av en given investering. De samlade kassaflödet diskonteras 

därefter med en riskjusterad diskonteringsränta, detta resulterar i ett nuvärde (NPV). NPV 

jämförs slutligen med den initiala investeringen. NPV som resulterar i ett högre värde än den 

initiala investeringen bedöms som en lönsam investering som bör genomföras (Grenadier, 

2002).  

 

En svaghet med DCF-metoden är att incitament finns för dem som ska beräkna och ta beslut 

om investeringen att hålla nere kostnaden för projektet för att kalkylen ska framstå som 

lönsam. Desto lägre initial investering desto högre NPV kommer kalkylen att generera. NPV 

metoden tar inte hänsyn till flexibiliteten och andra valmöjligheter som i många fall finns när 

en investering genomförs. Hänsyn tas till flexibiliteten, som också har ett värde vid 

realoptions analys. Realoption analys är en värderingsmetod där flera olika scenarier 

beräknas och sammanställs i ett beslutsträd. Varje beslut tilldelas en sannolikhet som 

resulterar i ett utfall eller scenario, varje utfall har ett värde som illustreras i beslutsträdet. 

Detta möjliggör för beslutsfattare att på ett övergripande sätt se utfallet av olika beslut. 

Analysmetoden tar hänsyn till värdet av flexibilitet men i praktiken finns det flera viktiga 

aspekter som utelämnas i analysen. En investering påverkar befintlig konkurrens som i sin tur 

påverkar dynamiken mellan olika konkurrenter, en komponent som inte finns inräknad 

(Ferreira et al., 2009).  

 

Spelteori är ett teoretiskt ramverk som syftar till att beskriva beteenden i samspel mellan 

olika aktörer. Denna teori fångar in konkurrenters beslut i utfallet. Med hjälp av spelteori kan 

beslut sättas in i ett sammanhang där konkurrenters agerande påverkar det egna 

beslutsfattandet. Osäkerhet på marknaden är dock en faktor som i de flesta fall inte fångas in i 

spelteorin (Neumann & Morgenstern, 1953).  

 

Option games skapades som en värderingsmetod av Smit och Trigeorgis (2009) för att kunna 

beakta fler variabler i en modell. Modellen har element från DCF-metoden och spelteori och 

använder sig av realoptionsanalys med binomialträd. Optionsanalys med binomialträd bidrar 

till att modellen kan anpassa sig efter förändringar som kan medföra marknadsosäkerhet, 

detta i kombination med spelteori möjliggör en modell som tar hänsyn till osäkerhet på 

marknaden samt sätter olika beslut i en konkurrensutsatt inramning. Metoden synliggör flera 

utfall och kan användas för att se en potentiell utveckling av ett beslut.  
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3.3.1 Realoptioner 

En realoption är ett möjligt val som finns, exempelvis möjligheten att investera när det 

kommer till företagsinvesteringar. En realoption benämns som real eftersom en realoption till 

skillnad från en finansiell option ofta handlar om en fysisk tillgång medan en finansiell option 

är ett finansiellt instrument. En finansiell option är ett avtal som ger innehavaren rätten men 

inte skyldigheten att i framtiden köpa eller sälja en tillgång och ger beslutsfattare möjlighet 

och flexibilitet att aktivt kunna påverka framtida beslut. På samma sätt bidrar en realoption 

till flexibilitet i framtiden, en realoption är ett val som ofta finns men inte värderas i ett 

investeringsbeslut. Exempel på reala optioner kan vara möjligheten att expandera, 

möjligheten att ändra eller förkorta projekt beroende på rådande ekonomiska-, tekniska- eller 

marknadsförhållanden. Tillämpningen av reala optioner påverkar värderingen av potentiella 

investeringar. Nuvärdesmetoden som ofta tillämpas vid värdering av potentiella investeringar 

misslyckas att fånga upp möjliga fördelar som realoptioner bidrar med (Trigeorgis, 1996). 

 

Tillämpningen av reala optioner har varit viktig och ett område som växt i praktiserande och 

teorin inom finans. Det har förändrat hur akademiker och de som praktiserar förhåller sig till 

investeringar genom att inkludera flexibilitet i analysen. Flexibiliteten kan i många fall visa 

sig ha en stor betydelse för värderingen i projektet, att utelämna detta kan undervärdera 

investeringen och leda till att resurser allokeras felaktigt (Schwartz & Trigeorgis, 2004).  

 

Reala optioner kan ibland innebära val som är irreversibla, som vid en överdäckning. När 

överdäckningen väl har genomförts går det inte att få överdäckningen ogjord. Förutom 

värdering av en real option som är komplicerad är när en realoption skall nyttjas svår att 

avgöra. Värdet av att vänta och den optimala tidpunkten att investera kan aldrig bestämmas 

med säkerhet men det finns modeller som visar på att det är optimalt att vänta tills nyttan som 

uppstår är dubbelt så stor som investeringskostnaden (McDonald & Siegel, 1986). 

 

 Beskrivning Tillämpning  

Option att vänta Möjligheten finns att fortsätta hyra (eller 

möjligheten att köpa) värdefull mark eller 

andra tillgångar. Då finns valet att vänta 

ett antal år för att se om det skulle vara 

lönsamt att bygga en byggnad.  

Alla sektorer som bygger 

på utvinning, 

fastighetsutveckling och 

jordbruk. 

Option att agera 

stegvis  

Att dela upp en investering i flera steg 

skapar möjligheten att överge projektet 

om ny information skulle uppkomma som 

skulle missgynna projektet. Varje steg kan 

ses som en option. 

I R & D sektorer, speciellt 

inom läkemedelsindustrin 

eller projekt som kräver 

mycket tid och kapital. 

Option att ändra Om marknadsförhållandena visar sig mer 

gynnsamma än väntat finns möjligheten 

att expandera produktionen eller 

accelerera nyttjandegraden. Om 

Råvarusektorn som 

gruvindustrin eller 

cykliska sektorer, 

modebranschen, 
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marknadsförhållandena visar sig sämre än 

väntat finns möjligheten att minska 

produktionen eller t.o.m. pausa temporärt.  

konsumtionsvaror eller 

kommersiella fastigheter. 

Option att 

överge 

Vid dåliga marknadsförhållanden finns 

möjligheten att överge en marknad och 

sälja av tillgångar. 

Kapitalintensiva sektorer 

som flygbranschen, 

järnvägar, finansiella 

tjänster och osäkra 

marknader 

Option att byta Om priserna eller efterfrågan förändras 

finns möjligheten att ändra produktionen 

för att möta behovet, produktflexibilitet. 

Alternativt att tillgodose samma 

produktion med andra typer av inputs, 

processflexibilitet.  

Alla sektorer med en 

volatil efterfrågan som 

elektronik-eller 

leksaksbranschen. Även 

energisektorer som olje-

eller elindustrin. 

Option att 

expandera 

En tidig investering öppnar upp 

möjligheten att kunna ta strategiska beslut 

som framtida expansioner. Dessa 

expansioner skulle kunna vara, ny 

generation av en produkt, tillgång till nya 

marknader eller stärka kärnverksamheten. 

Alla sektorer som bygger 

på infrastruktur eller 

strategiska val som 

högteknologiska sektorer 

eller inom R & D.  

Option att 

interagera 

Projekt i verkligenheten involverar ofta en 

samling av olika optioner som interagerar 

med varandra. Deras sammanlagda värde 

kan skilja sig från att räkna separat på 

varje option, detta kan bero på 

synergieffekter bland annat. Dessa 

optioner kan även interagera med 

finansiella optioner (Trigeorgis, 1995). 

I de flesta projekt som 

finns i verkligen och i de 

flesta sektorer som nämns 

ovan.  

Tabell 3.1. Olika realoptioner 

 

3.3.2 Spelteori 

Spelteorin myntades av ekonomerna John Von Neumann och Oskar Morgenstern genom 

Theory of Games and Economic behavior (1953) men används idag inom flera andra 

områden såsom psykologi, matematik och datateknik. Definitionen av ett spel kan enkelt 

förklaras som en situation som involverar mer än en person. Aktörerna, personerna som 

medverkar i spelet har möjlighet att påverka utfallet eller utdelningen genom valen/dragen de 

gör genom spelets gång, den så kallade strategin. Utdelningen påverkas även av motspelarens 

drag och vilket typ av spel det är. Vid det så kallade “zero sum game” vinner spelaren den 

andel eller insats som motspelaren/motspelarna förlorar, summan av den totala vinsten och 

den totala förlusten är i dessa spel alltid lika med noll. Detta kan jämföras med ett pokerspel 

där vinnaren erhåller de spelmarker motspelarna satsat under spelets gång. Detta synsätt är 

både förenklat och endast anpassat till några få verkliga situationer. I politiken eller vid olika 

fastighetsinvesteringar har samtliga inblandade spelare möjlighet att vinna något men risken 
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finns även att förlora. Summan av dessa spel är skilda från noll och kallas därför “non-zero 

sum games”. Ett exempel på en sådan situation är när två aktörer väljer att investera och 

utveckla en ny miljövänlig bil. Båda betalar en investeringskostnad men ena aktören får 

genom investeringen större marknadsandelar eftersom spelarens bil säljer bättre än 

motspelarens. Motspelaren säljer även han några bilar och vinner därför också 

marknadsandelar, men inte i lika stor utsträckning.  

 

Inom spelteorin görs vissa antaganden, såsom att alla aktörer strävar efter att maximera sin 

utdelning. Detta kallas att spelaren är rationell. Spelaren väljer sin strategi utifrån hur många 

gånger spelet spelas. Om spelet spelas en gång behöver inte aktörerna ta hänsyn till sitt rykte 

och kan i och med detta spela mer aggressivt eftersom följderna av dennes handlingar inte 

spelar någon roll. Vid spel som endast spelas en gång är även tillgång till informationen 

mindre vilket också påverkar spelarnas val av strategi. Vid spel som genomförs flera gånger 

med samma spelare kan lärdomar dras utifrån utfall och motståndare vilket i sin tur förändrar 

spelarens strategi. Strategierna som varje spelare använder påverkas även om dragen utförs 

samtidigt som sin motståndare eller om de utförs sekventiellt, alltså att de turas om att agera. 

I den sistnämnda spelformen kan spelaren basera sitt drag utifrån vad motståndaren väljer att 

göra och vise versa (Barron, 2013).  

 

3.3.2.1 Nash-jämvikt 

Nash-jämvikt beskriver den strategi eller utfall som ett spel alltid slutar upp i oberoende av 

om utfallet är positivt för alla inblandade, endast för en aktör eller inte för någon. Jämnvikten 

definieras som en strategisk profil med följande egenskaper: Om någon av spelarna förändrar 

sin strategi eller fattar ett nytt val kommer inte nyttan eller utdelningen öka för någon av 

spelarna (Schecter & Gintis, 2016).  

 

3.3.2.2 Fångarnas dilemma 

Ett välkänt fenomen och spel inom spelteorin är Fångarnas dilemma som är ett simultant spel 

mellan två brottslingar, A och B som blivit gripna för ett brott. De båda brottslingarna förhörs 

av polisen i varsin cell och vet därmed inte hur den andra brottslingen agerar. Polisen 

erkänner att de inte har tillräckliga bevis för att döma någon av brottslingarna till det 

maximala straffet utan ett erkännande från någon av dem. Men det finns emellertid 

tillräckliga bevis för att knyta dem till ett lägre straff, utan ett erkännande. De båda 

brottslingarna ställs inför valet att erkänna eller förneka med följande utfall: Om både A och 

B erkänner får de två års fängelse var, om A och B förnekar fälls de för ett lägre straff på 

grund av bevisbördan som endast ger ett års fängelse. Om A förnekar och B erkänner, går A 

fri men B får 4 års fängelse och vise versa om A erkänner och B förnekar. Dessa olika utfall 

ger en 2x2 matris, se figur 3.2 med antal år som utfall i de fyra olika scenarierna som kan 

inträffa. Båda brottslingarna är rationella och vill maximera sin enskilda nytta, som i detta 

exempel innebär att minimera antalet år i fängelse.  
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Den största enskilda nyttan ges av att ensam förneka och därmed slippa fängelse helt. Men på 

grund av osäkerheten med hur den andra brottslingen agerar, om den väljer att ange sin 

partner eller att neka helt till brott för att själv gå fri. Osäkerheten leder till att både A och B 

kommer erkänna brottet och få två års fängelse. Detta innebär att de båda hade möjlighet att 

uppnå en bättre nytta med lägre fängelsestraff om de båda förnekar brott. Men på grund av 

osäkerhet och bristande information väljer båda fångarna ett sämre alternativ med lägre 

utdelning och Nash-jämvikten blir två års fängelse vardera (McEachern, 2017). Olika studier 

och uppsatser ger andra exempel på “fångarnas dilemma” som till exempel etik filosofen 

David Shaw (2014) som beskriver problematiken kring vilka akademiker som ska namnges 

vid publicering av artiklar. Trots tydliga riktlinjer från förlagen om vilka som ska omnämnas 

blir det problematiskt då artikeln rangordnas baserat på antalet omnämningar eller 

hänvisningar i andra artiklar, vilket i sin tur främjas av att fler författare omnämns i artikeln. 

Akademiker ställs då inför “fångarnas dilemma” och agerar främst i eget intresse vilket leder 

till ett sämre resultat i det stora hela där fler akademiker omnämnas än de förutbestämda 

kriterierna av förlagen (Shaw, 2014). Andra forskare påvisar motsatsen, att olika personer 

tillsammans kan uppnå den maximala utdelningen trots bristfällig information (Arce, 2010). 

 
Figur 3.2. Beskriver fångarnas dilemma, med de fyra möjliga utfallen.  
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4. Metod 

4.1 Fallstudie 

För att få djupgående kunskap om hur två metoder ska utvärderas som ett beslutsunderlag vid 

en komplex investering och huruvida en överdäckning ska byggas kommer denna uppsats att 

genomföras utefter en fallstudies principer. Fallstudien är en metod som syftar till att erhålla 

djupgående kunskaper till den frågeställning som ska undersökas. Möjligheten att få data 

genom flera olika insamlingsmetoder som analyser, intervjuer och observationer kan 

kombineras i en fallstudie, vilket är fördelaktigt i detta fall. En fallstudie kan tillämpas för att 

undersöka teoretiska teorier och modeller och applicera dessa på verkligheten. Denna metod 

kan därför i vissa avseenden bättre förklara olika utfall än en mer generell metod. Svagheten 

med en fallstudie är dess avgränsade undersökningsområde, att det inte går att dra generella 

slutsatser från erhållna resultat och därför har ett begränsat användningsområde (Yin, 2009).  

 

Denna uppsats kommer att genomföras som en fallstudie med fokus på ett 

undersökningsobjekt, ett single case. Överdäckningen av centralstationsområdet representerar 

ett extremt fall i flera avseenden eftersom projektet i fråga ligger i ett av Sveriges mest 

urbana områden med många komplexa utmaningar. Samtidigt är överdäckning ett projekt 

som med stor sannolikhet kommer bli allt vanligare i framtiden och är därmed ett 

representativt fall. Enligt Yin (2009) är dessa omständigheter typiska då endast ett fall brukar 

undersökas.  

 

4.1.1 Explorativ studie 

En explorativ studie syftar till att förklara fenomen och dess relation och orsakssamband. 

Explorativa studier besvarar “varför” och “hur” någonting är och handlar om att erhålla 

kunskaper och få förståelse för ett händelseförlopp. Det finns flera tillvägagångssätt till hur 

en explorativ studie ska gå tillväga, en explorativ studie kan exempelvis genomföras som en 

litteraturstudie, intervjuer av experter inom området och då som djupintervjuer med ett 

intervjuobjekt eller en gruppintervju. Explorativa studier är till sin natur relativt 

ostrukturerade och beror till stor del på kvaliten på bidraget från de som medverkar. Fördelar 

med explorativa studier är att de är flexibla och kan anpassas efter omständigheterna, detta 

medför att riktningen på en explorativ studie kan lätt ändras. Explorativa studier börjar ofta 

med ett brett fokus för att allteftersom bli mer och mer specifik (Saunders et al, 2016).  

 

Uppsatsen kommer i många aspekter likna en explorativ studie då syftet är att få förståelse 

varför en metod passar bättre eller sämre som beslutsunderlag givet vissa förutsättningar. 

Utfallet på uppsatsen kommer till stor del vara beroende av de svar som erhålls från 

intervjuobjekt och deras erfarenheter och synvinkel.   

 

4.1.2 Induktiv 

Ansatsen på frågeställningen i denna uppsats kommer utgå från observationer och erhållen 

information, detta kommer i sin tur appliceras på ett teoretiskt ramverk. Detta medför att 
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ansatsen och frågeställningen kommer att anta ett induktivt tillvägagångssätt (Saunders et al, 

2016).  

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer är till skillnad från strukturerade intervjuer inte standardiserade. 

Utformningen på intervjuerna kan skilja sig åt, detta tillvägagångssätt för intervjuer brukar 

refereras som kvalitativa forskningsintervjuer. I en semi-strukturerad intervju finns ämnen 

och ofta nyckelfrågor som ska diskuteras men detta kan variera från intervju till intervju. I 

vilken ordning som frågorna ställs kan variera beroende på hur utfallet av intervjerna, 

följdfrågor kan ställas för att utforska frågeställningen och förstå sammanhanget. Semi-

strukturerade intervjuer används ofta i kvalitativa studier som exempelvis i en fallstudie och 

används inte bara för att förstå “vad” och “hur” men framförallt för att kunna besvara 

“varför” (Saunders et al, 2016). 

 

Intervjuerna i denna fallstudier kommer att genomföras som semi-strukturerade intervjuer. 

Detta innebär att intervjuerna inleds med öppna frågor för att gradvis övergå till frågor av 

mer detaljerad karaktär (Davidson & Patel, 2003). Varaktigheten för varje intervju är kring en 

timme, för varje intervju finns ett frågeformulär som utgångspunkt. Intervjuerna har spelats in 

och i efterhand har transkribering genomförts för att ge en rättvis bild av intervjuerna och för 

att bättre kunna tillgodogöra informationen från intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer 

som vald intervjuteknik har valts för att täcka viktiga ämnesområden men samtidigt få 

utrymme till att ställa följdfrågor och vara flexibel beroende på utvecklingen av intervjun. 

Intervjuernas syfte har varit att ge en grund inom området. Viktiga aktörer i det valda 

projektet men även experter inom de två valda värderingsmetoderna har blivit intervjuade.  

  

4.2.2 Syfte med intervjuerna 

Intervjuernas syfte har varit att ge en viss kännedom inom området. Viktiga aktörer i det 

valda projektet så som fastighetsägare och offentliga aktörer har intervjuats. Detta i syfte att 

få förståelse för projektets komplexitet, olika intressen och aktörernas möjlighet att påverka. 

Intervjuerna har även hållits i syfte att få praktisk kunskap gällande valda värderingsmetoder 

för att komplettera den teoretiska kunskap som existerar i litteraturen. Eftersom Option 

games är en relativt ny metod har fler intervjuer hållits gällande denna metod eftersom den 

praktiskt är mindre använd men även mindre utbredd i den akademiska sfären.  

 

4.2.3 Urval 

De intervjuobjekt som har valts kan delas in i två olika kategorier: aktörer som är involverade 

i överdäckning av centralstationen samt sakkunniga inom de två valda jämförelse metoderna. 

Den förstnämnda kategorin är projektledare för överdäckningen inom Trafikverket och 

Jernhusen. Jernhusen äger fastigheten i det aktuella området och Trafikverket opererar och 

har ett officialservitut som gäller på fastigheten. Inom denna kategori är intervjuobjekt även 

sakkunniga inom beräkningsdelen i projektet och har kunnat tillhandahålla information om 
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kostnader, intäkter och nyckeltal. Även dessa personer kommer från Jernhusen och 

Trafikverket eftersom de är de aktörerna som har gjort beräkningar och har mest information 

och insyn i det berörda projektet. Den sistnämnda kategorin är sakkunniga inom de olika 

metoderna och har kunnat bistå med hjälp om tillvägagångssätt och hur respektive modell ska 

byggas upp. Dessa personer är verksamma inom Kungliga Tekniska högskolan. 

4.3 Utvärdering av metod 

För att kunna besvara om samhällsekonomisk analys eller option games som metod är att 

föredra vid komplicerade projekt. I denna fallstudie undersöks, utvärderas och jämförs 

metoderna med varandra. Metoderna kommer i detta fall utvärderas med hjälp av 

förutbestämda kriterier som är av stor vikt vid värdering av olika projekt. De kriterierna som 

metoderna kommer utvärderas på är: 

 

1. Antaganden/indata 

2. Applicerbarhet på verkligheten  

3. Omfattning  

 

I en perfekt modell skulle all indata vara given och bygga på tillförlitliga källor, men 

eftersom det ibland kan vara svårt eller i vissa fall omöjligt att bestämma data som skall ingå 

i modellen så måste antaganden göras. Desto fler antaganden som görs i en kalkyl desto 

mindre realistisk och mer osäker blir slutresultatet. Vilka och hur många antaganden som 

antas i en metod kommer därför vara en viktig aspekt vid utvärderingen av metoden. 

Metoderna kommer att utvärderas på de antaganden som finns, hur väl underbyggda dessa är 

och indatans tillförlitlighet. 

 

Denna uppsats bygger på en fallstudie och ett viktigt kriterium är därför hur applicerbar 

metoden är på verkligheten. Att metoden tar med viktiga aspekter som uppkommer när teorin 

sätts i praktiken är av betydelse för att kunna vara realistisk. Metoderna kommer även att 

bedömas på hur väl de är applicerbara på den aktuella fallstudien. Båda metoderna 

samhällsekonomisk analys och option games är tillvägagångssätt för att ge ett underlag vid 

beslutsfattande, kan de generera ett realistiskt och trovärdigt underlag?  

 

Omfattningen på metoderna är ytterligare en viktig aspekt som kommer att utvärderas. Hur 

enkelt eller svårt det är att utöka eller minska omfattningen på metoden är ett kriterium som 

hänger samman med hur realistisk modellen i slutändan blir. En modell som kan fånga upp 

viktiga perspektiv och är tillräckligt omfattande för att generera ett gediget underlag är 

väsentligt i en metod. Bedömningskriteriet kommer även ta hänsyn till hur mycket tid och 

resurser som krävs för att tillämpa metoden.  
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4.4 Förutsättningar och antaganden 

4.4.1 Samhällsekonomisk analys 

4.4.1.1 Nollalternativet 

Nollalternativet är det alternativ som man jämför de olika parametrarna som ska värderas 

med i kalkylen. I detta fall är nollalternativet att inte göra någon åtgärd alls, utan hålla alla 

parametrar konstanta. Detta innebär att spårläggning, perronger och antalet passerande tåg 

förblir konstant i området eller förändras oväsentligt. En viss underhållskostnad kommer 

existera för att upprätthålla banområdet i samma skick som idag, hänsyn till denna kostnad 

tas vid beräkningarna. Ytans användningsområde kommer oberoende av överdäckningen vara 

ett spårområde med tillhörande underhållskostnader. Inga förbättringar i eller kring områdets 

utseende är planerade och kommer därför även fortsättningsvis ha en negativ inverkan på 

stadsbilden och vyerna i området.  

4.4.1.2 Indata samhällsekonomisk kalkyl 

Kalkylperiod 

Kalkylperioden är satt till en 10 årskalkyl då detta är standard inom fastighetsbranschen och 

det inte finns större fördelar med att räkna på en längre kalkylhorisont. En längre 

kalkylperiod innebär större osäkerhet, detta eftersom kostnader och intäkter som 

prognostiseras långt in i framtiden är förknippade med stor osäkerhet (Jernhusen, 2019).  

  

Hyresnivå 

Hyresnivån är en marknadsmässig hyresnivå för CBD området. Ett medelvärde har antagits 

då den volym som skulle produceras skulle vara av blandad karaktär, en del ytor skulle 

generera mycket höga hyror medan andra ytor skulle generera lägre hyror. En uppdelning 

mellan kontorshyror och butikhyror har gjorts. Indata är hämtad från Datscha som utgör en 

tredjehandskälla då värderingsföretag som tillhandahåller informationen till Datscha i sin tur 

får hyresnivåerna från fastighetsägarna som har de faktiska hyrorna.  

 

Yta 

Ytan är en uppskattning som uppmätts med hjälp av mätverktyg från Datscha över det 

aktuella området och ligger i linje med vad Jernhusen har angivit som sannolik yta.  

 

BTA 

Bruttototalarea, BTA är area av mätbara delar av våningsplan som är begränsad av 

omslutande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning (SIS, 1989). BTA är 

antagen som 80 % av all markyta då en del av markytan kommer användas som allmän mark 

för gator, grönområden m.m. 

 

Tillväxt 

Tillväxten för kontor är antagen till 1,5 % för kontor. För butik är tillväxten 1,0 % baserat på 

Datschas prognoser.  
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Kalkylränta 

Kalkylräntan är antagen till 3,5 % baserad på Trafikverkets mall (ASEK 6.1) för 

samhällsekonomiska kalkyler (Trafikverket, 2018). Kalkylräntan är en realränta då inflation 

har räknats bort. När värdering utförs i praktiken så finns det ofta en kalkylränta för 

kassaflödet och en annan kalkylränta för restvärdet (Datscha, 2019) men modellen i detta fall 

kommer att vara förenklad och kalkylräntan för både kassaflödet och restvärdet kommer 

därför att anta samma värde.  

 

Inflation 

Inflationen är ej använd eftersom kalkylerna är genomförda i reala termer.   

 

Drift och underhållskostnader 

Drift och underhållskostnaderna gällande de projekterade byggnaderna som är placerade på 

överdäckningen är antagna till 390 kr/kvm och år. Detta baseras utifrån en rapport av Isberg 

(2010) som analyserat olika kostnader relaterade till underhåll och drift. Fastighetens läge, 

Stockholm och byggnadens ålder som i detta fall är mindre än 10 år samt att det är en 

kontorsbyggnad har även vägs in i denna bedömning.  

 

Arbetstillfällen 

De arbetstillfällen som uppstår baseras främst på tillskapad kontorsyta genom en 

överdäckning. Arbetstillfällen som skapats genom tillförande av butiksyta har utelämnats 

eftersom dessa arbetstillfällen är mer beroende av butikstyp och verksamhet. Andelen 

kontorsyta som nyttjas är beroende av hög-eller lågkonjunktur. Ett arbetstillfälle som skapas 

inom kärnsektorn ger upphov till ytterligare arbetstillfällen (Fanning, 2014). I kalkylen är 

denna multiplikator förenklad och satt till 1.  

 

Övrigt 

I posten övrigt finns drift-och underhållskostnader, dessa har beräknats med hjälp av 

schablonvärden från Trafikverket för att få en kostnad som gäller per år och som ska täcka 

underhåll som krävs för spår i tunnlar som antas vara högre än underhåll för öppna spår. Med 

hjälp av denna årskostnad har ett evighetsvärde kunna beräknats med hjälp av kalkylräntan 

och tillväxttakten.  

 

Investeringskostnaden 

Investeringskostnaden är svår att bedöma i ett så komplext projekt som detta är. Kostnaden är 

därför baserad utifrån andra överdäckningar som utförts samt kännedom i att överdäckningar 

överlag anses som kostsamma konstruktioner. Investeringen är satt till 20 000 000 000 kr. 

Eftersom arbetet ska jämföra de två metoderna är investeringskostnaden densamma för de 

båda metoderna.  

 

4.4.1.3 Ej värderade effekter  
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Effekter som är viktiga men som inte går eller är svåra att kvantifiera och värdera finns under 

ej värderade effekter. Ej värderade effekter finns inte med i den samhällsekonomiska 

kalkylen eftersom de inte tilldelats ett värde men anses ändå tillräckligt viktiga för att nämnas 

och finns därför med i den totala sammanvägningen som görs i den samhällsekonomiska 

analysen.  

 

Klimat 

Till klimat räknas de aktiviteter som ger upphov till CO2-utsläpp. En överdäckning bör 

varken minska eller öka trafikmängden i denna modell, därför antas klimatpåverkan vara 

försumbar. 

 

 

Hälsa 

Människors hälsa antas genom detta projekt få en positiv effekt eftersom fysikaliska barriärer 

minskar. Luftföroreningar minskar regionalt genom antagandet att förorenad luft innesluts 

inne i tunnel och kan vi behov renas. Överdäckningen antas även ha en positiv inverkan på 

buller eftersom tunneln utgör bullerskydd. Sammanfattningsvis har projektet en lokal positiv 

inverkan på människors hälsa. 

 

Landskap 

En överdäckning bidrar till att minska barriärer i stadsmiljön genom att skapa yta och göra 

staden mer tillgänglig på platser som i nuläget består av trafikbarriärer i form av järnvägar 

och bilvägar. Mer grönska och estetiskt tilltalande byggnader kan anläggas på de ytor som 

idag trafikeras av tåg och bilar. 

 

Resenärer 

Störningar och förseningar antas förekomma under byggnationstiden eftersom spår delvis 

måste stängas av under denna tid. Störningarna förväntas endast vara kopplade till byggtiden 

och upphör efter byggperiodens slut.  

 

Godstransporter 

Under en överdäckning kommer godståg att störas då spår måste stängas av för att kunna 

bygga på platsen. På Centralstationen kommer därmed en mindre kapacitet kunna nyttjas, den 

minskade kapaciteten kommer bidra till färre godståg och det kommer minska intäkterna för 

godstrafiken.  

 

Persontransportföretag 

Eftersom färre spår är tillgängliga under byggtiden blir följden av detta färre nationella och 

regionala avgångar från Stockholms Central. För persontransportföretag innebär detta färre 

biljettintäkter vilket innebär en negativ effekt av projektet, även detta anses vara en tillfällig 

negativ effekt under byggperioden.  

 

Trafiksäkerhet 
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Trafiksäkerheten på centralstationsområdet kommer öka vid en överdäckning eftersom 

området blir än mer begränsat och mindre åtkomligt för ej behöriga. Risken för olyckor och 

självmordsförsök minskar då hela systemet kommer vara inneslutet av väggar och tak.  

 

Riksintresse 

En överdäckning på centralstationsområdet skulle påverka flexibiliteten på spårområdet 

negativt eftersom pelare som stödjer överdäckningen skulle göra det svårare att lägga om 

spåren. Stockholms Centralstation är ett riksintresse på grund av sitt strategiska läge och 

funktionen som Sveriges största tågknutpunkt. En överdäckning skulle därför påverka 

tågtrafiken i hela landet då en stor del av all tågtrafik i Sverige passerar knutpunkten.  

 

4.4.2. Option games 

4.4.2.1 Spelet 

Spelet är upplagt som ett val om att investera eller vänta vid olika tidpunkter. Aktörernas val 

kommer i sin tur att resultera i olika utfall och avkastningar. Syftet med investering är att 

behålla eller utveckla ett attraktivare CBD-område i konkurrens med ett konkurrerande CBD. 

Valet att investera eller vänta avgör hur stor marknadsandel de olika aktörerna kommer att 

erhålla. Spelet kan ses som en oligopolmarknad där en investering leder till en bättre 

marknadssituation och större marknadsandel. I denna fallstudie spelas inte spelet upprepade 

gånger, därför samarbetar inte aktörerna med varandra.  

4.4.2.2 Aktörerna 

I detta spel är aktörerna Stockholm CBD och en konkurrerande stad eller huvudstad med 

liknande sammansättning av arbetskraft i CBD. Metoden beskriver hur dessa aktörer gynnas 

samhällsekonomiskt vid att investera eller inte investera. Investeringen är definierad som 

utökad area av kontorsytor i CBD. Valet av område är av stor betydelse eftersom skapade 

arbetstillfällen i CBD genererar stora nyttor i form av fler jobb i hela regionen (Fanning, 

2014). Andelen yta och främst kontorsyta är en konstant variabel eftersom fastighetsägaren är 

begränsad i storleken på byggnationen inom CBD området. Vid projektering av små volymer 

av kontorsyta i en investering kan utfallet bli negativt d.v.s. ej lönsam. Detta kan inträffa 

eftersom Stockholms stads riktlinjer förespråkar en låg stadssiluett och ökade volymer 

vanligtvis genererar stora och höga byggnader. Spelet är symmetrisk, dvs. aktörerna är 

jämlika.  

4.4.2.3  Indata option game  

Kalkylränta 

Kalkylräntan är antagen till 3,5 %, baserat på att det ska vara likvärdigt och jämförbart med 

den utförda samhällsekonomiska kalkylen.  

 

Tillväxt 
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Tillväxten är antagen till 2,0 % baserat på den antagna tillväxten i den samhällsekonomiska 

kalkylen. Detta för att kunna genomföra en jämförelse av de båda metoderna.  

 

Investeringskostnad  

Investeringskostnaden är satt till 20 000 000 000 kr eftersom den ska vara densamma som i 

jämförelsemetoden.  

 

Riskneutrala sannolikheten  

Slumpvariabel i detta spel kommer att vara hög-eller lågkonjunktur. Vid högkonjunktur vill 

företag expandera och söker mer kontorsyta, detta gäller för båda städerna. Om då en stad 

valt att investera i kontorslokaler innan den konkurrerande staden, kan denne dra 

vinstfördelar genom ett större utbud av kontor i attraktiva miljöer kan locka till sig 

internationella företag som vill etablera sig i Norden. Den riskneutrala sannolikheten för ett 

valt utfall beräknas genom kassaflödet i det valda utfallet multiplicerat med ett, plus den 

riskfria räntan, detta subtraheras med det totala kassaflödet för året tidigare, dividerat med det 

totala positiva kassaflödet minus det totala negativa kassaflödet för nästkommande år. 

Formeln för den riskneutrala sannolikheten, p ges nedan i ekvation 4.1.  

 

𝑝 ≡
(1+𝑟)𝑇𝐶𝐹𝑡−𝑇𝐶𝐹𝑡+1

−

𝑇𝐶𝐹𝑡+1
+ −𝑇𝐶𝐹𝑡+1

−          (ekv. 4.1) 

 

Arbetstillfällen 

Antal arbetstillfällen som skapas kan härledas genom att räkna på hur mycket kontors-och 

butiksyta som skapas med överdäckningen. Spridningen i area varje anställd upptar varierar, 

en del co-working företag har så lite yta som 5 kvm per arbetsplats, traditionella 

aktivitetsbaserade kontor har dock 12 kvm per arbetsplats (Fastighetsägarna, 2018). 

Vägledning om olika nyckeltal för kontor finns i fastighetsbranschen som antal kvm per 

anställd. Nya och moderna kontorshus på attraktiva platser i Stockholm är ofta mycket 

yteffektiva och trenden går mot mindre ytor per arbetsplats.  

Arbetsmiljöverket har inga specifika mått för hur många kvm det måste vara per arbetsplats, 

de riktvärden som finns är att öppna kontor bör ligga på 15-20 kvadratmeter per arbetsplats, 

då är kommunikationsytor inräknade men inte allmänna och gemensamma funktioner. 

Räknas hela lokalarean som mötesrum, förråd, korridorer och personalutrymmen är riktlinjer 

cirka 25 kvadratmeter per arbetsplats, detta gäller både cellkontor och öppna kontor 

(Stockholm stad, 2017). Med 15 kvadratmeter som snitt skulle drygt 5600 arbetsplatser 

skapas med en överdäckning. I den uppskattade siffran för antal skapade arbetsplatser ingår 

inte arbetstillfällen som skulle skapas genom butiksytor eller som genereras genom indirekta 

arbeten. På samma sätt som i den samhällsekonomiska analysen är multiplikatorn för 

indirekta arbetstillfällen satt till 1.  
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4.4.2.4 Utfall från spel 

Metoden option games kalkyleras genom att baklänges räkna ut olika “spelomgångar”, så 

kallade utfall. Metoden består av att i steg 1, beräkna payoff för de olika spelarna. I detta fall 

utgörs spelarna av Stockholm CBD och en konkurrerande CBD. Steg 2 är att bestämma 

Nash-jämvikten, dvs. avgöra den dominerande strategin i spelet. Steg 3 är att använda 

resultaten från steg 1 och steg 2 till att konstruera ett binomialträd med hjälp av Nash-

jämvikten i steg 2.  Sista steget, steg 4:a är att beräkna den riskneutrala sannolikheten för att 

varje utfall inträffar. 

 

I varje spel finns fyra utfall för de två aktörerna, se figur 4.1. I utfall A har båda aktörerna 

bestämt sig för att vänta med investeringen, payoff och marknadsandelen mellan de två 

aktörerna delas lika. I utfall B har aktören Stockholm CBD valt att vänta med en investering 

och den konkurrerande CBD har valt att investera, i detta utfall erhåller konkurrerande CBD 

en större marknadsandel och därmed en större payoff. I utfall C sker en investering i 

Stockholm CBD medan konkurrerande CBD väljer att vänta med en investering, detta 

resulterar i en större marknadsandel och högre payoff för Stockholm CBD. I utfall D har båda 

aktörerna valt att investera, detta resulterar i att marknadsandelen och payoff fördelas lika 

mellan Stockholm CBD och konkurrerande CBD. 

 

 
Figur 4.1. Illustrerar de fyra olika utfallen som uppstår genom aktörernas val att investera eller vänta.  

 

Värdet av utfall D när båda aktörerna väljer att investera vid samma tidpunkt fås genom att 

multiplicera den ökande kvantiteten vid en investering med värdet av en enhet dividerat med 

den riskjusterade diskonteringsräntan subtraherat med tillväxttakten. Värdet fås genom 

ekvation 4.2.  

 

𝐶𝑁 = ∆𝑉𝑁 − 𝐼 =
∆𝐶𝑁 𝐶𝐹

𝑘−𝑔
− 𝐼      (ekv. 4.2) 
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Värdet av utfall B och C fås på samma sätt som ovan, genom att multiplicera den ökade 

kvantiteten vid en överdäckning med kassaflödet som en enhet genererar, dividerat med den 

riskjusterade diskonteringsräntan subtraherat med tillväxttakten. Skillnaden mellan värdet 

som fås utav utfall D och utfall B och C är att ena aktören väljer att vänta och den andra 

aktören väljer att investera, detta resulterar i att den aktören som väljer att investera erhåller 

en större marknadsandel och därmed en större del av den ökade kvantiteten. Värdet av utfall 

B och C ges av nedan ekvation 4.3 och visar värdet från den spelare som väljer att investera.  

 

   𝐶𝐿 = ∆𝑉𝐿 − 𝐼 =
∆𝐶𝐿 𝐶𝐹

𝑘−𝑔
− 𝐼       (ekv. 4.3) 

 

I utfall A sker ingen investering från någon av aktörerna. Värdet av flexibiliteten att kunna 

avvakta och invänta utvecklingen i framtiden motsvarar en realoption. Värdet kan beräknas 

genom komplicerade beräkningar men har i denna uppsats endast antagits till ett godtyckligt 

värde. I detta fall ger båda aktörerna upp möjligheten att erhålla en ökad intäkt som alstras 

från den ökande kvantiteten som genereras vid en investering samtidigt som kostnaderna 

minskar i form av utebliven investering och möjligheten att investera i framtiden.  

4.4.2.5 Dominerande strategier och Nash-jämvikt 

Nästa steg efter beräkning av de olika utfallen är att identifiera de dominanta strategierna och 

bestämma Nash-jämvikten i de olika spelen. De dominanta strategierna kommer vara de 

utfall som alltid resulterar i ett högre payoff för en aktör i jämförelse med de andra utfallen 

oberoende av andra aktörer.  

 

4.4.2.6 Binomialträd och tillväxtmöjlighet 

Samtliga beräknade utfall representeras i figur 4.2. I varje tidpunkt finns två val, att investera 

eller att vänta. U1 representerar utgångsläget, U2 är utfallet vid en högkonjunktur när båda 

aktörerna väljer att investera, vid U3 har båda aktörerna valt att vänta med att investera. 

Därefter sker samma process, aktörerna väljer antingen att investera eller att avvakta. Vid en 

investering ökar antalet arbetsplatser och vid ingen investering håller sig antalet arbetsplatser 

i CBD mer eller mindre konstant. I detta arbete kommer endast aktörerna ha möjlighet att 

investera en gång, på grund av detta är endast U1, U2 och U3 av intresse. 𝑈4, 𝑈5och 

𝑈6illustrerar spelet vid flera investeringsmöjligheter vid olika tidpunkter.  
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Figur 4.2. Illustrerar de olika utfallen om aktörerna väljer att investera eller avvakta med investering. Vid 

investering ökar antalet arbetstillfällen och om aktörerna väljer att avvakta förblir arbetstillfällen konstant.  

 

 

Nuvärdet av tillväxtmöjligheten, PVGO för investering i en överdäckning är det viktade 

diskonterade medelvärdet av Nash-jämvikten i utfallen både för hög-och lågkonjunktur. 

Beräkning av tillväxtmöjligheten bestäms genom att multiplicera payoff i utfallet i 

högkonjunktur med dess riskneutrala sannolikhet adderat med payoff i lågkonjunktur 

multiplicerat med den riskneutrala sannolikheten för lågkonjunktur, detta ska diskonteras 

(divideras) med den riskfria räntan. Den riskneutrala sannolikheten beräknas med ekvation 

från kapitel 4 (ekv. 4.1). Ekvationen för beräkning av nuvärdet av tillväxtmöjligheten ges av 

följande ekvation: 

 

𝑷𝑽𝑮𝑶 =  
𝒑𝟏(𝑼𝒕𝒅𝒆𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒉ö𝒈) + 𝒑𝟐 (𝑼𝒕𝒅𝒆𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒍å𝒈)

(𝟏+𝒓)
     (Ekv. 4.4) 
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5. Resultat 

5.1 Samhällsekonomisk analys 

Resultatet från den samhällsekonomiska analysen visar att en överdäckning av 

centralstationsområdet genererar ett positivt nettonuvärde och är därför en lönsam 

investering. Det positiva sammanvägda nettoresultatet uppgår till 14 miljarder kronor SEK.  

 

Den samhällsekonomiska analysen visar att effekterna som är klassade som ej värderade 

bedöms vara negativa se bilaga 10.2. Påverkan på klimatet bedöms vara försumbart då en 

överdäckning inte kommer att påverka mängden trafik på den aktuella sträckan. Inverkan på 

hälsa och landskap bedöms vara positiva då en överdäckning av centralstationsområdet leder 

till minskade barriärer och luftkvalité inom området dessutom bidrar en överdäckning till en 

mer attraktiv stadsbild. Trafiksäkerhet är en aspekt som skulle generera en positiv effekt som 

en följd av att ett förslutet spårområde.  

 

För resenärer, godstransport och personaltransportföretag skulle en överdäckning leda till 

negativa effekter eftersom resenärerna skulle drabbas av ökade förseningar under 

byggnationen. Kapaciteten för godstransporten skulle minska och de skulle därför få 

minskade intäkter och för personaltransportsföretagen skulle även dem drabbas av minskade 

intäkter på grund av mindre kapacitet.  

 

För dem effekter som är värderade i kalkylen är den största nytta som uppstår det 

fastighetsekonomiska värdet som uppgår till drygt 20,1 miljarder kronor SEK följt av nya 

arbetstillfällen som skapas 14,3 miljarder kronor SEK. Kostnaderna som uppstår vid en 

överdäckning i förhållande till nollalternativet är investeringskostnaden som överlägset utgör 

den största kostnaden som ligger på 20 miljarder kronor SEK. Andra kostnader cirka 20 

miljoner kronor SEK som uppstår är ökade drift-och underhållskostnader för själva 

överdäckningen.  

 

5.2 Option games 

5.2.1 Den riskneutrala sannolikheten  

När möjliga arbetstillfällen endast är beroende av hög- och lågkonjunktur fås följande 

riskneutrala sannolikhet 𝑝1 = 0.5736 𝑝2 = 1 − 𝑝1= 0.4264 . Se bilaga 10.2 för utförligare 

beräkningar.  

5.2.2 Utfall från spel 

Resultatet av möjliga utfall vid högkonjunktur visas i figur 5.2 och redovisa i miljoner. Figur 

5.2 visar att den dominanta strategin vid högkonjunktur leder till att Nash-jämvikten hamnar i 

utfall D. Varken Stockholm CBD eller konkurrerande CBD tjänar på att avvika från denna 

jämvikt eller kan förbättra sin marknadsposition med ett annorlunda ensidigt val. Payoff som 



 

 

 

33 

 

Stockholm CBD erhåller vid en investering dvs. utfall C är högre än payoff i utfall B där 

Stockholm CBD väntar. Oavsett vilken strategi konkurrerande CBD väljer så kommer det att 

leda till att Stockholm CBD får investera som en dominant strategi. Tvärtom så kommer 

konkurrerande CBD välja att investera som dominerande strategi oavsett vad Stockholm 

CBD väljer att göra eftersom båda aktörer erhåller en högre payoff vid en investering oavsett 

vad den andra aktören väljer att agera. Att vänta innebär risken att gå miste om 

marknadsandelar och Nash-jämvikten kommer i detta fall att vara i utfall D. 

 

Utfall D, 8 960 miljoner kr genererar näst sämst payoff för båda aktörerna och skulle gynnas 

av att samarbeta med varandra. Båda aktörerna erhåller en högre payoff ifall de båda väljer 

att vänta eftersom högkonjunkturer i sig skapar arbetstillfällen utan att en investeringskostnad 

krävs men eftersom ingen aktör vill hamna i en situation där de förlorar marknadsandelar 

pga. av att de inte har agerat hamnar de i utfall D. Detta är ett typiskt exempel på fångarnas 

dilemma där det finns en konflikt mellan det som är det bästa för enskilda aktören och det 

som är det bästa för “kollektivet” i detta fall för de två aktörerna i spelet. En risk med 

fenomenet fångarnas dilemma är att det kan leda till överexploatering då alla aktörer gynnas 

av att vara den som bygger först och mest. Vid upprepade spel eller om aktörerna skulle 

samarbeta med varandra skulle de temporärt kunna förhindra att utfallet hamnar i fångarnas 

dilemma.  

 

 
Figur 5.2. Illustrerar samtliga fyra utfall i högkonjunktur. Nash-jämvikten är fet stils markerad. Siffrorna 

redovisas i miljoner r kr. 

 

Resultatet för möjliga utfall vid lågkonjunktur, visas i figur 5.3 och redovisas i miljoner kr.  I 

lågkonjunktur är Nash-jämvikten i utfall A, 375 miljoner kr. I utfall A motsvarar vinsten den 

möjligheten eller optionen som aktörerna har att i framtiden kunna investera i projektet. 

Värdet av denna möjlighet är som tidigare nämnt väldigt komplicerat att beräkna. I detta fall 

har vi använt ett markvärde, som baseras på ett hypotetiskt värde av marken. Detta innebär att 

båda aktörerna avvaktar med investeringen eftersom övriga alternativ ger ett negativt utfall. 

Om någon av aktörerna väljer att investera kommer förlusten blir större, detta på grund av att 

marknadsandelarna som skapas i lågkonjunktur är mindre än vad den faktiska 

investeringskostnaden är.  
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Figur 5.3. Illustrerar samtliga fyra utfall i lågkonjunktur. Nash-jämvikten är fetstilt markerad, utfall A. Siffrorna 

redovisas i miljoner. 

 

Samtliga resultat av möjliga utfall i hög- och lågkonjunktur med den riskneutrala 

sannolikheten inkluderad visas i figur 5.4, se nedan.   

 

 
 

Figur 5.4. Illustrerar det övergripande spelet med samtliga utfall i både hög- och lågkonjunktur. Den 

riskneutrala sannolikheten är även inkluderad. Siffrorna redovisas i miljoner. 
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5.2.3 Tillväxtmöjligheten (PVGO) 

Resultatet för nuvärdet av tillväxtmöjligheten är drygt 4,5 miljarder kronor SEK. Nuvärdet av 

tillväxtmöjligheten är baserat på de beräknade Nash-jämvikter och den riskneutrala 

sannolikheten som erhållit och redovisats i figur 5.4. 

 

𝑷𝑽𝑮𝑶 =  
𝟎.𝟓𝟕(𝟑𝟕𝟓) + 𝟎.𝟒𝟑(𝟖 𝟗𝟔𝟎)

(𝟏+𝟎)
= 4,03 miljarder kr   

 

5.3 Känslighetsanalys 

De parametrar som ändrats i känslighetsanalysen är de som är gemensamma för båda 

metoderna. Anledningen till att de valda parametrarna ändrats är för att metoderna ska kunna 

jämföras med varandra. En parameter förändras enskilt för att illustrera dess påverkan.  

Följande parametrar ingår i känslighetsanalysen: 

 

1. Area 

2. Kalkylränta 

3. Investeringskostnad  

5.3.1 Area  

Eftersom detaljplanen inte är godkänd ännu, existerar viss osäkerhet kring vilka byggvolymer 

som kommer att accepteras genom detaljplanen. Eftersom markytan är konstant förändrar vi 

antal våningsplan för att se hur möjlig byggvolym påverkar resultatet. Förändringen sker 

genom ±2våningar från det sannolika scenariot på 7 plan. Resultatet redovisas i tabell 5.1. 

 

 5 plan 

(60000 kvm) 

Sannolikt scenario 

(84000 kvm) 

 9 plan 

(108000 kvm) 

Area (CBA)  6 100 Mkr (-56 %) 14 000 Mkr 15 000 Mkr (7 %) 

Area (Option Game) 1 700 Mkr (-60 %) 4 300 Mkr 6 300 Mkr (47 %) 

Tabell 5.1. Känslighetsanalys med area. 

5.3.2 Kalkylränta 

Eftersom vi räknar med samma kalkylränta i båda metoderna undersöker vi dess påverkan på 

resultatet med en ±1%. Resultatet redovisas i tabell 5.2. 

 

 Lågkonjunktur  

(4,5 %) 

Sannolikt Scenario  

(3,5 %) 

Högkonjunktur  

(2,5 %) 

Kalkylränta (CBA) 8 300 Mkr (-41 %) 14 000 Mkr 32 000 Mkr (129 %) 

Kalkylränta(Option 

game) 

801 Mkr (-81 %) 4 300 Mkr  20 200 Mkr (370 %) 
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Tabell 5.2. Känslighetsanalys med kalkylränta. 

 

5.3.3 Investeringskostnader  

Eftersom en överdäckning anses som ett komplicerat projekt kan den totala kostnaden för 

byggnation av överdäckningen och fastigheterna ovanpå vara svåra att uppskatta. Skillnaden 

från det mest sannolika scenariot är i det negativa utfallet, kostnader på 40 000 000 000 kr. I 

det positiva utfallet med lägre investeringskostnader ligger investeringen på 10 000 000 000 

kr. Resultatet redovisas i tabell 5.3.  

   

 Högre 

investeringskostnader 

(30 000 000 000 kr)  

Sannolikt scenario 

(20 000 000 000 kr) 

Lägre 

investeringskostnader 

(10 000 000 000 kr)  

Investering (CBA) 4 400 Mkr (-69 %) 14 000 Mkr  24 000 Mkr (71 %) 

Investering (Option 

game) 

1 900 Mkr (-50 %) 3 800 Mkr  6 200 Mkr (63 %) 

Tabell 5.3. Känslighetsanalys med investeringskostnad. 

5.4 Intervjuer 

Samtliga intervjuobjekt i fastighetsbranschen känner till hur en samhällsekonomisk analys är 

uppbyggd. Användningen av metoden skiljer sig mellan aktörerna. Inom Trafikverket är 

metoden den främsta och vid bedömningar av komplicerade infrastrukturprojekt ska en 

samhällsekonomisk kalkyl genomföras som underlag för beslut. Inom Jernhusen är 

kassaflödet av en byggnad av största intresse eftersom företaget agerar genom vinstintresse 

och investerar i projekt med positiva nuvärden. En kassaflödesanalys som tar hänsyn till 

kostnader och intäkter är därför deras främsta verktyg. Jernhusen har emitterat gröna 

obligationer vilket innebär att investeringarna ska vara hållbara och miljövänliga, vilket 

inkluderas i underlaget inför beslut. Detta visar att företaget tar hänsyn till fler aspekter än 

bara ekonomiska. Option games var en metod som var ny för samtliga intervjuobjekt.  

 

Intervjuobjekten inom det teoretiska ramverket, akademiker från KTH förstärker intrycket av 

att samhällsekonomiska analyser är mer utbredd både praktiskt och teoretiskt. Förklaringen 

till att samhällsekonomisk analys är mer utbredd, kan enligt experter vara möjligheten att 

svårbedömda effekter kan inkluderas genom att endast kommenteras i underlaget. 

Svårbedömda effekter behöver inte värderas eller prissättas och beräkningar är inget krav. 

Metoden blir genom detta mer övergriplig och enklare att förstå för utomstående personer. 

Option game däremot har komplicerade och komplexa begrepp som till exempel att uppskatta 

värdet av en realoption och förstå vad en riskneutral sannolikhet är. Vilket bidrar till att 

försvåra användningen av metoden utanför det teoretiska ramverket. Introduktion av metoden 

på företag kräver stor kunskap inom optionsteori och spelteori, vilket saknas inom många 

företag idag.  
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6. Analys 

6.1 Antaganden 

En samhällsekonomisk analys består förenklat av två delar, en del med värderade effekter där 

effekterna som uppstår är kvantifierade och värderade d.v.s. det finns en siffra på hur mycket 

en effekt är värd. Den andra delen är effekterna som inte är värderade i själva kalkylen, 

eftersom dessa effekter inte är värderade går det inte heller att uppskatta storleken på 

effekten. Effekterna som inte är värderade finns och omnämns i analysen men i praktiken blir 

det svårt att hantera effekterna eftersom de inte har ett värde. Antaganden ligger till grund för 

alla de effekter som är värderade eftersom de kostnader och nyttor som uppstår vid 

investeringen är kassaflöden som inte existerar i nuläget och därför prognoser om framtiden. 

En stor nytta som uppkommer i denna samhällsekonomiska kalkyl är fastighetsvärdet som 

uppkommer vid en investering. Värderingen av fastigheten har beräknats med en 

kassaflödeskalkyl se kalkyl 10.1. i bilaga 10.1 En kassaflödeskalkyl kräver till sin natur flera 

antaganden som kalkylränta, tillväxttakt, vakanser, framtida hyresintäkter samt drift-och 

underhållskostnader. Dessa antaganden kommer att vara av stor betydelse för slutresultatet i 

kalkylen eftersom dessa värden tillsammans resulterar i ett stort fastighetsvärde. Tidigare 

nämnda värden i denna kalkyl ligger i linje med marknadsinformation och är därmed 

realistiska och trovärdiga. Även modellen som tillämpas för värderingen av fastigheten är en 

allmänt erkänd metod som används i praktiken vid fastighetsvärdering.  

 

Utöver fastighetsvärdet som är den största nyttan som uppkommer, uppkommer också en stor 

nytta i skatteintäkter då fler arbetsplatser uppkommer. Värdet som uppkommer via 

skatteintäkter är grovt räknat och räknat på samma sätt som i metoden option games.  

De antaganden som är gjorda i den samhällsekonomiska analysen anser vi är väl 

underbyggda och realistiska. Dock finns det flera effekter i denna metod som inte är 

värderade, ett medvetet val eftersom det inte fanns pålitlig information tillgängligt som vi 

kunde bygga våra antaganden på.  

 

Option games består av flera olika steg. Första steget är att beräkna den riskneutrala 

sannolikheten som kräver vissa antaganden om vad som kommer ske med sysselsättningen 

vid en eventuell lågkonjunktur eller högkonjunktur, även tillväxttakten behöver antas. 

Sysselsättningen i region Stockholms är relativt väl kartlagt och en hel del prognoser finns 

som underlag för att basera antagandet på, vilket gör antagandet relativt säkert. När den 

riskneutrala sannolikheten är beräknad fokuserar man åter på själv projektet och 

investeringen i fråga. Den maximala utdelningen eller kvantiteten av arbetstillfällen som 

skapas vid optimala förutsättningar beräknas, alltså att företaget väljer att investera och det är 

högkonjunktur. Motsvarande beräkningar görs för att värdera värdet när man väljer att inte 

investera i en lågkonjunktur. Antaganden görs gällande tillväxttakten, samma som i CBA för 

att optimera möjligheten för jämförelse mellan metoderna.  
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Tillväxten av arbetstillfällen kopplade till investeringen beräknas genom den skapade ytan 

och den motsvarande ytan som krävs för en modern arbetsplats som idag anses vara öppet 

kontorslandskap. Värdet av ett skapat arbetstillfälle till samhället antas vara skatteintäkten 

från en genomsnittlig lön i Stockholm med Stockholms skattenivå. Det går att inkludera 

andra samhällsekonomiska vinster såsom utebliven A-kassa eller högre produktivitet men i 

denna uppsats har begränsningar gjort till endast inkludera skatteintäkterna för att inte riskera 

dubbel beräkningar av olika effekter. Två antagande med stor påverkan på resultatet som 

båda är komplicerade och svåra att värdesätta är den konkurrerande aktören och värdet på 

real optionen ”att inte investera” men ändå besitta möjligheten att kunna investera. Det 

förstnämnda antagandet, att anta att de finns ett CBD område med samma möjligheter, 

investeringskostnader och förutsättningar är ett orealistiskt antagande som är svårt att finna 

exempel på i verkligheten. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man utvärderar resultatet av 

metoden.  Det andra väsentliga antagandet man gör gäller värdet på den möjlighet aktören 

besitter genom att kunna välja mellan att investera eller att avvakta. Detta värde är näst intill 

omöjligt att värdera eller uppskatta.  

 

När det gäller antaganden i de båda metoderna används vissa antaganden som är samma och 

båda metoderna använder sig av samma indata som exempelvis kalkylränta, areastorlek och 

investeringskostnad. Resultatet av båda metoderna visar att tidigare nämnde indata har stor 

betydelse för slutresultatet.  

 

Resultatet från känslighetsanalysen visar att för samhällsekonomisk analys är det ökade 

investeringskostnader som påverkar investeringen mest negativt se tabell 5.3, den parameter 

som påverkar mest gällande investeringens positiva lönsamhet är kalkylräntan se tabell 5.2. 

För option games påverkar kalkylräntan mest, det är den parameter som genererar det minst 

och mest lönsamma scenariot se tabell 5.2. Känslighetsanalysen visar att metoden option 

games är mer känslig för ändringar i parametrarna kalkylräntan och arean i jämförelse med 

samhällsekonomisk analys. Analysen visar samtidigt att förändringar i 

investeringskostnaderna påverkar resultatet i den samhällsekonomiska analysen mer än 

resultatet i option games. Överlag är det kalkylräntan som påverkar resultatet från 

investeringen mest.  

 

En kortfattad sammanställning av de två olika metodernas skillnader gällande antaganden 

redovisas avslutningsvis i detta kapitel, se tabell 6.1. 

6.2 Applicerbarhet 

I denna fallstudie är en samhällsekonomisk analys en metod som enkelt går att applicera. 

Dels eftersom det finns konkreta kostnader som existerar och dels eftersom det finns konkreta 

nyttor som uppstår. Fallstudien är ett riktigt exempel där en investering måste komma till 

stånd för att nya nyttor ska kunna uppstå. Nollalternativet i detta fall innebär ingen åtgärd alls 

och det blir därför tydligt i detta exempel att nyttorna som uppstår kan tillräknas en 

investering och likaså investeringskostnaden som endast uppstår om en investering sker. Ur 
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denna aspekt lämpar sig en samhällsekonomisk analys väl för fallstudien eftersom det finns 

tydliga kostnader och nyttor som endast uppstår om en investering skulle ske.  

 

Svårigheten i denna metod uppstår främst när de effekter som är svårvärderade ska 

inkluderas. De effekter som är svårvärderade har klassas som ej värderade effekter och dessa 

effekter kan i realiteten ha en betydande effekt på nettonuvärdet. Detta talar emot att metoden 

är applicerbar i denna fallstudie eftersom det uppstår flera viktiga effekter som inte fullt 

kommer till rätta på grund av effekternas komplexitet.  

 

Eftersom metoden antar att det finns en konkurrerande stad med exakt samma förutsättningar, 

utvecklingsmöjligheter och investeringskostnader kan viss misstänksamhet mot metodens 

trovärdighet finnas. Att förutsättningarna skulle vara exakt lika för två företag eller i detta fall 

två CBD områden är högst osannolikt, på grund av detta blir applicerbarheten av metoden 

begränsad. Det är viktigt att inte glömma att styrkan med metoden är att sätta investeringen i 

ett sammanhang med konkurrenter som även de har samma investeringsmöjligheter och som 

påverkar utfallet av investeringen, vilket CBD helt utelämnar. Så något att fundera kring är 

om det är fördelaktigt att ta hänsyn till konkurrens även om den är väldigt svår att helt fånga 

upp i modellen. Eftersom Option game är en kombination av spelteori och reala optioner 

finns vissa svårigheter med applicering i företagsmiljöer. Reala optioner är ett intressant 

ämne som främst utvärderas och behandlas i den akademiska världen men genomslaget i 

företagsvärlden och verkligheten har uteblivit.  

 

Båda metoderna har sina styrkor och svagheter gällande applicerbarheten i denna fallstudie. 

Resultaten visar att bägge metoderna går att applicera för att utvärdera överdäckningen av 

centralstationen, dock måste vissa förenklingar av verkligheten göras. Den 

samhällsekonomiska analysen sammanställer tydligt vilka konsekvenser som uppstår vid en 

komplex investering men metoden sätter inte investeringen i ett tydligt sammanhang. I det 

avseendet är option games en metod som bättre visar hur en investering fungerar i en 

konkurrensutsatt situation i ett tydligt sammanhang. Svagheten för option games i förhållande 

till samhällsekonomisk analys är att spelet i option games måste vara tydligt och blir därför 

begränsat till själva spelet. Option games bygger på flera ekonomiska modeller där ett utfall 

beror på vad modellen säger, mycket i option games förutsätter att de ekonomiska modellerna 

stämmer.    

 

En kortfattad sammanställning av de två olika metodernas skillnader gällande applicerbarhet 

redovisas avslutningsvis i detta kapitel, se tabell 6.1 

6.3 Omfattning 

Omfattningen på en samhällsekonomisk analys kan göras oändlig beroende på vilka externa 

effekter som ska inkluderas i analysen. I denna fallstudie är omfattningen begränsad till de 

mest viktiga konsekvenserna av investeringen. Den samhällsekonomiska analysen av 

överdäckningen kartlägger tydligt omfattningen av konsekvenserna men som tidigare nämnts 
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finns det inget sammanhang för hur andra aktörer påverkas av investeringen i denna metod. 

Resultatet visar att effekterna fastän effekterna finns i den samhällsekonomiska kalkylen så 

visar inte metoden exakt hur omfattande effekterna är. En fallgrop med samhällsekonomisk 

analys är att irrelevant information tas med i analysen, eftersom omfattningen för denna 

analys är begränsad bör detta inte vara något problem. Utöver detta finns det en påtaglig risk 

för att dubbelräkna i en samhällsekonomisk analys.  

 

Omfattningen för option games är begränsad eftersom en konkurrent ska investera i ett 

liknande projekt med samma ekonomiska möjligheter, tidsfrist, byggtid och 

informationsunderlag. Detta är svårt att uppnå när fler faktorer värdesätts och inkluderas i 

kalkylen. I de flesta fall besitter det enskilda företaget underlag gällande den egna tilltänkta 

investeringen med begränsad eller obefintlig insyn i konkurrentens investeringsalternativ. 

Metoden bygger till viss utsträckning på antaganden kring konkurrenten som måste 

uppskattas eller gissas. Eftersom effekterna som inkluderas i metoden är få, utesluts i större 

grad risken för dubbelräkning av en effekt i kalkylen dock är metoden komplicerad och 

tidskrävande eftersom varje enskild effekt måste värdesättas och kvantifieras och 

valmöjligheten att investera/inte investera måste uppskattas eller antas med noga 

överväganden.   

 

En kortfattad sammanställning av de två olika metodernas skillnader gällande omfattning 

redovisas avslutningsvis i detta kapitel, se tabell 6.1 

 Samhällsekonomisk analys Option games 

Antaganden – Lättare antaganden eftersom inte alla 

effekter måste kvantifieras och 

värdesättas.  

– Större omfattning = naturligt mer 

antaganden 

– Alla antaganden och effekter måste 

värderas och kvantifieras.  

– Mer känslig för parameter förändringar.  

Applicerbarhet – Enklare att applicera eftersom 

metoden tar hänsyn till olika aktörer 

med olika intressen. 

– Svårt att applicera då aktörerna och 

effekterna i fallstudien varierar.  

– Metoden passar bättre till investeringar 

där aktörerna är tydligt definierade. 

Omfattning – Effekter som inkluderats är 

fastighetsekonomiska, tillskapade 

arbetstillfällen, externa effekter(buller, 

visuellt, riksintresse, miljöpåverkan, 

hälsa) 

– Effekter som inkluderats är tillskapade 

arbetstillfällen och konkurrens.   

Intervjuer – Känd av samtliga intervjupersoner  – Okänd för merparten av 

intervjupersonerna 

 Kalkylränta Investering  Area  Kalkylränta Investering  Area 

Känslighetsanalys Stor 

påverkan 

Påverkan Liten 

påverkan 

Stor 

påverkan 

Påverkan Stor 

påverkan  

Tabell 6.1. Sammanställning av resultat samt analys. 
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7. Diskussion 

Utfallet från samhällsekonomisk analys och option games skiljer sig markant åt. Detta beror 

till stor del på att omfattningen på den samhällsekonomiska analysen, effekterna som uppstår 

i denna metod är mer omfattande inte minst gällande de positiva nyttor som uppstår. I denna 

fallstudie har omfattningen bättre fångats upp av den samhällsekonomiska analysen. Den 

samhällsekonomiska analysen har i detta exempel tagit hänsyn till fler aspekter av de 

uppkomna nyttorna. Dock är detta ingen generell slutsats utan, bara resultatet från denna 

fallstudie. Det finns rum för att inkludera fler nyttor som uppstår med option games men i 

denna uppsats har den enda nyttan som räknats in, den nytta som uppstår tillförda 

arbetstillfällen vid en överdäckning.  

 

Eftersom det är en stor skillnad på utfallet för de olika metoderna kan en diskussion föras om 

varför så är fallet. Den samhällsekonomiska analysen omfattar som tidigare nämnts fler 

effekter och detta bör därför tas i beaktande vid jämförelse av de två metoderna. Då 

omfattningen av de två olika metoderna är olika kan det till viss grad vara missledande att 

jämföra dem. Överdäckningen är ett mycket komplex projekt och det finns därför många 

aspekter att ta hänsyn till. Ett komplext projekt som en överdäckning ger upphov till många 

effekter, vissa direkta och enkla att värdera andra indirekta och svåra att värdera. Hade det 

handlat om ett enklare projekt där metoderna tillämpats hade option games kunnat passa 

bättre eftersom option games tillgodoräknar förutom nyttan som uppstår även sätter allt i ett 

sammanhang. Vid fortsatta studier av option games kan en rekommendation ges att välja ett 

enklare projekt såsom endast en kontorsbyggnad med färdiga ytor och där två fastighetsbolag 

utgör möjliga köpare. Detta tydliggör vilka som är aktörer i modellen.  

 

Det kan även vara värt att nämna utvecklingspotential i analysen. I detta arbete har vi endast 

tagit hänsyn till direkta arbetstillfällen som tillkommer genom tillskapande av kontorsytor 

genom överdäckningen. Direkta arbetstillfällen faller inom kategorin kontorsverksamhet och 

indirekt arbetstillfällen är sådana arbeten som skapas för att tillgodose behov som uppstår åt 

kärnverksamheten. Arbetstillfällen som uppstår tack vare arbetstillfällen i kärnverksamheten 

kallas för multiplikatorn och är ett nyckeltal. Flera studier och rapporter tyder på att även de 

indirekta arbetstillfällena i en region ökar när kärnverksamheten ökar men vi har valt att inte 

ta med detta eftersom kalkylerna ska hållas på en relativt enkel nivå. För en mer djupgående 

analys kan rekommendation ges att tillskapade indirekta arbeten i region även ska tas med i 

kalkylerna eftersom ett samhällsvärde finns även där.  

 

Intervjuerna visar att kunskapsnivån för de olika metoderna varierar. Detta styrks även i 

litteraturstudien. Alla intervjuobjekt tillämpar och har en hög kunskap om 

samhällsekonomisk analys medan option games var en okänd metod för intervjupersonerna. 

Eftersom samhällsekonomisk analys är en metod som tillämpas mer i nuläget kan det vara 

svårare att vara opartisk eftersom det finns mer kunskap och mer erfarenhet gällande den 

metoden. Option games som metod är outforskad och det finns därför mindre kunskap och 

erfarenhet inom området, detta kan reflekteras i resultatet. Då kunskapen om option games är 
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begränsad har detta medfört att modellen som tillämpas är enkel, detta eftersom modellen ska 

vara så riktig som möjligt. Ju mer option games kommer att tillämpas desto mer kunskap och 

erfarenhet kommer att finnas, detta kan på sikt leda till att option games kan bli en mer 

omfattande metod i termer av att kunna inkludera fler nyttor.  Option games kräver även viss 

förståelse kring real option, vilket anses vara mer komplicerat och svårförstått för 

utomstående vilket även kan vara en anledning till begränsningen av metoden i praktiken och 

på företag.  

 

De utvärderingskriterier som metoderna har utvärderas på i detta arbete är begränsade till tre 

och detta kan utvidgas till fler om det är relevant. Resultatet pekar på att den 

samhällsekonomiska analysen som metod är bättre i denna fallstudie, detta kan bero på de 

utvärderingskriterier som har bestämts i detta arbete. Detta kan vara en följd av att 

utvärderingskriterierna är sämre på att ta upp styrkor som finns i option games och med andra 

utvärderingskriterier hade resultatet kunnat vara annorlunda. Syftet med denna uppsats är att 

jämföra metoderna samhällsekonomisk analys och option games därför har bara de 

parametrar som är gemensamma för de två metoderna undersökts i känslighetsanalysen. Värt 

att ha i åtanke är att det kan finns andra viktiga parametrar som har stor påverkan men som 

inte berörs nämnvärt i detta arbete eftersom det ligger utanför uppsatsen ramar. Intervall i 

känslighetsanalysen bestämdes utifrån vad som skulle vara rimligt, exempelvis skulle det inte 

vara rimligt att bygga för få våningar och samtidigt skulle en ny byggnad troligen inte få vara 

högre än existerande stadsbebyggelse, vilket ger volymrestriktioner. Kalkylräntan är den 

parameter som kommer ha störst effekt på resultatet för investeringen och stora förändringar 

behöver därför inte göras för att illustrera dess påverkan, det finns dock utrymme att justera 

denna parameter i känslighetsanalysen för att undersöka fler scenarion. När det gäller 

investeringskostnaden har denna parameter även den en stor påverkan. Observera att valda 

värden i känslighetsanalysen är väl tilltagna med högre och lägre investeringskostnad på 50 

% i jämförelse med det sannolika scenariot. Något som varit svårt att identifiera eller anta är 

investeringskostnaden. I ett så tidigt skede av ett komplext projekt krävs stor erfarenhet och 

spetskompetens inom konstruktion för att uppskatta och beräkna investeringskostnaden för en 

överdäckning vilket vi varken besitter eller kan inbringa på annat vis. Men trots att 

antagandet varit svårt att bedöma anses det inte påverka trovärdigheten i arbetet eftersom 

samma investeringskostnad används i båda metoderna.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att utvärderingen endast gjorts baserad på indata som 

finns i dagsläget. Det verkliga utfallet och resultatet är ännu okänt och därför är det svårt att 

utvärdera vilket metod som bäst prognostiserar det verkliga utfallet eftersom detta fortfarande 

är okänt.  
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8. Slutsats 

I denna fallstudie tar metoden samhällsekonomisk analys bättre upp fler effekter som uppstår 

vid en överdäckning. Omfattningen på effekterna i denna metod är mer långtgående och fler 

effekter är inkluderade i denna metod. När det gäller antaganden är många antaganden i 

metoderna samma men eftersom den samhällsekonomiska analysen inkluderar fler effekter 

blir det naturligt fler antaganden. Känslighetsanalysen visar att option games är känsligare för 

justeringar i parametrarna area och kalkylränta.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att samhällsekonomisk analys är mer etablerad som 

beslutsunderlag vid investeringar och är även en metod som våra intervjuobjekt har kunskap 

och förståelse för. Detta försvårar bedömningen av de två metoderna eftersom det finns mer 

kunskap om samhällsekonomisk analys i jämförelse med option games. Det finns därför ett 

behov av mer forskning gällande option games eftersom denna metod saknar inarbetade 

beskrivningar och tillvägagångssätt. Trots att metoderna använder samma indata blir 

resultatet olika, detta beror på metodernas omfattning. De parametrar som här undersöks i 

känslighetsanalysen är area, kalkylränta och investeringskostnad. Den parameter som 

påverkar resultatet mest procentuellt i känslighetsanalysen för både samhällsekonomisk 

analys och option games är kalkylränta. Parametrar som har stor påverkan på kalkylen skall 

ges stort fokus och vikt vid framtagandet eftersom dessa påverkar resultatet mer än andra.  

 

 Samhällsekonomisk analys Option games 

Antaganden – Lättare antaganden eftersom inte alla 

effekter måste kvantifieras och 

värdesättas.  

– Större omfattning = naturligt mer 

antaganden 

– Alla antaganden och effekter måste 

värderas och kvantifieras.  

– Mer känslig för parameter förändringar.  

Applicerbarhet – Enklare att applicera eftersom 

metoden tar hänsyn till olika aktörer 

med olika intressen. 

– Svårt att applicera då aktörerna och 

effekterna i fallstudien varierar.  

– Metoden passar bättre till investeringar 

där aktörerna är tydligt definierade. 

Omfattning – Effekter som inkluderats är 

fastighetsekonomiska, tillskapade 

arbetstillfällen, externa effekter(buller, 

visuellt, riksintresse, miljöpåverkan, 

hälsa) 

– Effekter som inkluderats är tillskapade 

arbetstillfällen och konkurrens.   

Intervjuer – Känd av samtliga intervjupersoner  – Okänd för merparten av 

intervjupersonerna 

 Kalkylränta Investering  Area  Kalkylränta Investering  Area 

Känslighetsanalys Stor 

påverkan 

Påverkan Liten 

påverkan 

Stor 

påverkan 

Påverkan Stor 

påverkan  

Tabell 6.1. Sammanställning av resultat samt analys. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

 

 Fördelar Nackdelar 

Stadsplanering-och utveckling Bättre nyttjande av mark, minskar 

barriärer och attraktiv stadsmiljö 

Överexploatering 

Risk-och säkerhetsaspekter  Förhöjd risk vid olycka (t ex 

utrymning) 

Konstruktion-och trafikaspekter  Lättare att anpassa efter 

omgivande miljö (jmf med en 

tunnel) 

Längre och mer komplicerad 

byggtid (jmf med en tunnel eller 

byggnation i ytläge) 

Väg och järnväg 

 

 Går ej att bredda vägen eller skapa 

nya kopplingar.  

Drift och underhåll  Dyrare drift och underhåll och stor 

osäkerhet i konstruktionens 

livslängd.   

Fastighetsindelning  Ansvars och fördelningsfrågan blir 

mer komplicerad i en 3D-fastighet 

som ofta tillämpas i en 

överdäckning (jmf med 2D-

fastighet).  

Dagvatten  Mer teknisk komplicerad med 

dagvattenhantering i en 

överdäckning.  

Grundvattenhantering Lättare att hantera grundvatten 

(jmf med tunnel) 

 

Emissioner och luftföroreningar   Saknas kunskap inom området 

Buller Överdäckning är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att minska 

buller.  

 

Landskapsbild Ökar trivseln och till en positiv 

stadsläkning. 

 

Kostnadsaspekter  Stor initial investering och höga 

driftskostnader. 

 

 

Tabell 10.1 För och nackdelar med en överdäckning.  
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10.2 Bilaga 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalkyl 10.1. Fastighetsekonomisk kalkyl. 
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Kalkyl 10.2. Indata för den fastighetsekonomiska kalkylen samt beräkning av drift och underhållskostnad för 

spårområdet. 
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Kalkyl 10.3. Den totala sammanvägningen av de prissatta och ej prissatta effekterna.  
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  Kalkyl 10.4. Beräkning av den riskneutrala sannolikheten.   
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Kalkyl 10.5. De beräknade utfallen i Option games.  
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