
 

 

Nytta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportekonomi 
-  termer förklarade på ett enklare sätt  

 
Med engelsk – svensk ordlista 

 
2021 

 
2021 

 



Sida 2 (294) 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Transportekonomi –  termer förklarade på ett enklare sätt. Med engelsk-

svensk ordlista. 2021 

Författare: Nordlöf Peo, Expertcenter, Planering, Trafikverket 

Dokumentdatum: 2021-11-03 

 

Version: 1.0 

Kontaktperson: Peo Nordlöf, Expertcenter, Trafikverket 

www.trafikverket.se/transportekonomi 

Publikationsnummer: 2021:121 

ISBN: 978-91-7725-884-1. 

 

 

 

Omslagsbild:  
 
Lodrätt: Sambandet mellan transportpolitiken transport policy, transportekonomi  transport economics och 
transportplaneringen transport planning.  
 
I transportpolitiken fastställs mål kring transportförsörjningen som även kopplar till övriga politikområdens mål. 
 
I transportplaneringen får  infrastrukturhållare och andra myndigheter i uppdrag att lämna planförslag och annat underlag för 
att visa vad man kan göra för att bidra till att nå samhällets mål. 
 
Det är i den demokratiska politiska processen  som beslut tas om vilka  planer, infrastrukturåtgärder, strategier och styrmedel  
som skall genomföras. När medborgarna bedriver opinion och när politiken skall fatta beslut vägs många olika aspekter och 
synsätt ihop.   
 
Inför beslutsfattandet är medborgarna och politiken beroende av att som en gemensam grundplatta för den demokratiska 
processen ha ett transportekonomiskt beslutsunderlag som är objektivt och väl förankrat i forskningen. 
 
Infrastrukturhållarna och andra myndigheter får i uppdrag att planera och genomföra utifrån de beslut som tas. Även vid 
uppföljningen av utfall och måluppfyllelse är transportpolitiken beroende av att ha ett forskningsbaserat transportekonomiskt 
underlag. 
 
Vågrätt:  Samspelet mellan ingenjörsvetenskap, transporter transport engineering och samhällsekonomi economic science 
inom transportområdet är det vi benämner transportekonomi. Behövs för att kunna få fram pålitliga och evidensbaserade 
metoder, modeller och  beslutsunderlag. 
 
Exempel på kompetensområden som behöver vara inblandade i utvecklingskedjan fram till transportekonomiska 
beslutsunderlag:  Beteendeekonomi, datateknik,  ekonomisk geografi, makroekonomi, mikroekonomi, miljöekonomi, sociologi, 
statistik, trafik- och transportmodellering, trafik- och transportteknik,  trafik-, transport- och kapacitetsanalys,  välfärdsekonomi.   

 

http://www.trafikverket.se/transportekonomi
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”En ökad förståelse har två ändamål; för det 
första att öka vår egen kunskap, för det andra att 

möjliggöra för oss att förmedla kunskaper till 
andra” 

 
John Locke  1632 – 1704 

filosof 
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Förord 

”Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt” är ett hjälpmedel för dig som 

 tar del av transportekonomiska beslutsunderlag, texter och föredrag,  

 undrar vad en term på engelska motsvarar på svenska eller tvärtom, 

 behöver hjälp med att i skrift och tal uttrycka dig på ”klarspråk”, 

 vill skaffa dig en samlad överblick eller helt enkelt bara är intresserad! 

Termerna står i alfabetisk ordning skrivna med fet stil direkt följt av motsvarande term på 

engelska kursiverat.  När det i brödtexten återfinns ord som även är egna uppslagsord så är 

även de i fet stil. Direkt efter termlistan finns en engelsk-svensk ordlista.  

De ord som används som termer inom transportekonomi används ofta även på flera andra 

sätt inom olika ämnesområden eller beroende på sammanhang och kan därför ha olika 

betydelser, både på svenska och på engelska. Här redovisar vi huvudsakligen hur de används 

inom transportområdet.  Ibland finns det flera alternativa ord i bruket som avser samma 

term, då redovisar vi betydelsen i anslutning till det ord vi uppfattar som tydligast eller 

vanligast samt skriver det först vid en uppräkning. 

Transportekonomi berör samtliga trafikslag men vi har huvudsakligen inte tagit med rena 

tekniska termer om trafik och transporter i denna lista. Det beror på att det redan finns bra 

och omfattande sammanställningar som man enkelt kan få tillgång till via exempelvis trafik- 

och transportbibliotekens hemsidor. 

Vi går i termlistan inte på djupet vad gäller förklaringar av termerna utan vår avsikt är att ge 

enkla förklaringar som skall räcka för att förstå eller förklara sammanhanget. För dig som 

vill veta mer om en speciell term eller ett sammanhang finns det en hel del både enklare och 

svårare litteratur och källor att ta del av varför vi längst bak i rapporten har tagit med en 

omfattande referenslista – i flera fall med länkar till materialet.  

Planen är att denna publikation skall revideras regelbundet. Alla förbättringsförslag inför 

kommande utgåvor mottages tacksamt!  

Slutligen – vad menas egentligen med transportekonomi transport economics? Se under 

bokstaven T!  

 

Borlänge 2021 

Peo Nordlöf, senior rådgivare på Expertcenter, senior adviser Expert Centre  

Trafikverket, Swedish Transport Administration 

”If you care about being thought credible and 
intelligent, do not use complex language where 

simpler language will do!” 
 

Daniel Kahneman 
Professor emeritus 

Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2002 
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Figurförteckning  

  

FIGUR 
NUMMER SIDAN ANGÅENDE 
Framsidan 1 Sambandet transportpolitik, transportekonomi, 

transportplanering, ingenjörsvetenskap och samhällsekonomi. 

1 12 Aggregerad efterfråge- och utbudskurva. 

2 13 Samband AI, maskininlärning och djupinlärning. 

3 15 Alternativkostnad. Produktionsmöjlighetskurva. Budgetlinje. 

4 19 Avtagande marginalnytta för inkomst och förmögenhet. 

5 30 Cirkulärt flöde, varumarknad, arbetsmarknad, kapitalmarknad. 

6 37 Dödviktsförlust, marginalintäkt, monopol, perfekt konkurrens. 

7 41 Efterfrågekurva,  betalningsvilja, generaliserad kostnad.  

8 43 Samhällsekonomisk kalkyl + Ej beräknade effekter =  
Samhällsekonomisk analys 

9 54 Fast kostnad, nollpunkt, resultat, rörlig kostnad, totalintäkt, total 
kostnad. 

10a 57 Allmänna kalkylformler. 

10b 58 Tillämpbara formler Nuvärdesmetoden. 

10c 58 Tillämpbara formler Annuitetsmetoden 

10d 59 Tillämpbara formler för beslutsregler och nyckeltal. 

11 65 Förlustaversion. 

12 69 Generaliserad kostnad, marginalnytta (båtnad), efterfrågan, 
halva nyttan. 

13 70 Genomsnittlig fast styckkostnad, genomsnittlig rörlig 
styckkostnad, genomsnittlig total styckkostnad. 

14 74 Hastighetsflödes samband. Kapacitetsgräns. 

15 86 Välfärdsförändring. Internalisering av externa effekter. Pigou-
skatt. Dödviktsförlust av skatt. 

16 91 Jämvikt, konsumentöverskott, producentöverskott, 
samhällsekonomiskt överskott, välfärdsförändring.  

17 95 Kausalt samband? Planering markanvändning, infrastruktur och 
transportsystem. 

18 104 Efterfrågans korspriselasticitet. 

19 108 Kvalitetsgranskning och beslut i planläggningsprocessen. 

20 110 Kö och flaskhalsar. 

21 115 Långsiktig hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. 

22 118 Marginalintäkt, marginalkostnad och samhällsekonomisk nytta. 

23a 121 Privat marginalkostnad, samhällsekonomisk marginalkostnad, 
marginell skadekostnad. 
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FIGUR 
NUMMER SIDAN ANGÅENDE 

23b 122 Marginalkostnader, efterfrågan och marknadsjämvikt kontra 
samhällsekonomiskt optimalt. 

24a 123 Marginell överskottsbörda av skatt. Välfärdsförändring. 

24b 124 Effektivitetsvinst av skatt för investeringar. 

25 125 Återkopplingscykeln för transportsystem. Markanvändning. 

26 128 Sambanden mikroekonomisk och makroekonomisk analys av  
transportåtgärd. 

27 138 Naturligt monopol. Monopolprissättning, genomsnittlig total 
styckkostnad, marginalkostnadsprissättning och subvention. 

28 144 Omräkning mellan nettonuvärdeskvot och nyttokostnadskvot. 

29 165 Generaliserad kostnad och regeln om halva nyttan. Ökat 
reseutbud. 

30 182 Från förutsättningar till samhällsekonomisk kalkyl. 

31 188 Samperssystemet i stort. 

32 197 Socioekonomisk och annan indata till Sampers. 

33 204 Inkomsteffekt, Substitutionseffekt, indifferenskurvor. 

34 222 Trängsel 

35 225 Utbudskurva = marginalkostnad. 

36 237 Trängselkostnader från överanvändning. 

37 238 Överbelastning, kapacitetsbrist, kapacitetsgräns, köer, trängsel. 
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Förkortningar i figurer och formler  

Svenska   English 

A = annuitet   A = annuity 

a = årligt överskott  a = annual surplus 

AE = aggregerad efterfrågan  AD =  aggregate demand 

ankomst   arrival  

antal fordon   number of vehicles 

AU = aggregerat utbud  AS = aggregated supply 

B = nyttor, båtnad (och onytta) B = benefits (and disbenefits) 

Bt = nyttor, båtnad (och onytta) år t Bt = benefits (and disbenefits) year t 

BR = budgetrestriktion  BC = budget constraint 

C = privat konsumtion  C = private-consumption 

Ct = betalningsström vid år t  Ct = payment flow in year t 

douK = dou kostnad  OC = operating cost 

douKt = dou kostnad år t  OCt = operating cost in year t  

DVF = dödviktsförlust  DWL= dead weight loss 

Δ = förändring  Δ = change 

ΔEE = ändring externa effekter Δ = change in external effects 

ΔGI = ändring gemensamma inkomster ΔGR = change in government revenue 

ΔKÖ = ändring konsumentöverskott ΔCS = change in consumer surplus 

ΔPÖ = ändring producentöverskott ΔPS = change in producer surplus 

ΔSÖ = ändring samhällsek. överskott ΔES = change in economic surplus 

ΔV = förändrad välfärd  ΔW = welfare change 

E = efterfrågan (resor)  D = demand (of travel) 

E = effektutfall   Ir = impact result 

Ԑ = elasticitet   Ԑ = elasticity 

EE = externa effekter  EE = external effects 

EÖ = ekonomiskt överskott  ES = economic surplus 

e = effektpunkt  e = effect point 

F = flöde   F = flow 

Ff = restid utan trängsel (fritt flöde) Ff= journey time uncongested (free flow) 

FK = fast kostnad  FC = fixed cost 

Fri = fritid   L = leisure 

FS = förhandlingsspel  Ng = negotiation games 
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f = faktor   f = factor 

framtvingat flöde  forced flow 

f/t = fordon per timme  v/h = vehicle per hour 

FYRR = första årets avkastning FYRR = first-year rate of return 

försening   delay 

G = gemensamma offentliga utgifter G = government spending 

GI = gemensamma offentliga inkomster GR = government revenue 

GK = generaliserad kostnad  GC = generalized cost 

GFK = genomsnittlig fast styckkostnad AFC = average fast cost 

GTK= genomsnitt. tot. styckkostn. (resor) ATC = average total cost (of travel) 

GRK = genomsnittlig rörlig styckkostnad AVC = average variable cost 

H = hastighet   S = speed 

hyperöverbelastning  hypercongested 

I = investeringar  I = investment 

ISkatt = intäkt från skatt  R = revenue (from taxation) 

INKlön = löneinkomster  EI = earned income 

i = indifferenskurva  i = indifference curve 

inf = förväntad inflationstakt  m = expected rate of inflation 

invKt = investeringskostnad år t ICt = investment cost in year t 

invK0 = grundinvestering  IC0 = initial investment cost 

IR = internränta  IRR = internal rate of return 

IS = infrastruktursatsning  II = infrastructure investment 

k = annutitetsfaktor  k = annuity factor 

kapacitet (gräns)  capacity (limit) 

km/t = kilometer per timme  km/h = kilometre per hour 

K = kostnader   C = costs 

K? = kausalt samband ?  C? = causality ? 

KDoU = drifts- och underhållskostnader CO&M = costs of operation & maintenance 

KT = trängselkostnader  CC = congestion cost 

kö   queue 

KÖ = konsumentöverskott  CS = consumer surplus 

M = medelvärde  Av = average 

MI = marginalintäkt  MR = marginal revenue 

MV = marginalvärde  MB = marginal benefit 

MVS = samhällsek. marginalvärde MSB = marginal social benefit 
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MK = marginalkostnad (resor) MC = marginal cost (of travel) 

MKE = extern marginalkostnad MEC = marginal external cost 

MKOM = marginalkostnad offentliga medel MCPF = marginal cost of public funds 

MKP = privat marginalkostnad MPC = marginal private cost 

MKU= marginalk. för utsläppsreducering MAC = marginal abatement cost 

MKS = samhällsekonomisk marginalkostn. MSC = marginal social cost  

MKSkada = marginell skadekostnad MDC = marginal damage cost 

lämnar   departure 

max försening   maximum delay 

max kö   maximum queue 

n = kalkylperiod, ekonomisk livslängd n = appraisal period, economic lifespan 

naturliga tal   natural numbers 

NKK = nyttokostnadskvot  B/C ratio = benefit cost ratio 

NNK = nettonuvärdeskvot  NPVR = net present value ratio 

NNV = nettonuvärde  NPV = net present value 

normalt flöde   normal flow 

normal överbelastning  normally congested 

NV = nuvärde   PV = present value 

NVB = nuvärde nyttor (och onyttor) PVB = present value benefits (and disbenefits) 

NVDoU = nuvärde drift och underhåll PVOC = present value operational costs 

NVinvK = nuvärde grundinvesteringen PVIC = present value investment cost 

NX = nettoexport, export – import NX = net exports, exports – import 

O = outnyttjad kapacitet o budget U = unused capacity and budget 

P = prisnivå   P = price level 

p=pris, (för resa)  p= price, (costs of the journey) 

py = pris för nyttighet Y  py = price of good Y 

pgk = pris genomsnittlig styckkostnad pac = price, average cost 

pm = monopolpris  pm = monopoly price 

pmk = pris marginalkostnad  pmc = marginal cost price 

ppk = pris perfekt konkurrens  ppc = price perfect competition 

PÖ = producentöverskott  PS= producer supply 

Q = kvantitet, flöde, volym   Q = quantity, flow, volume 

 (ex. resa, transport, fordon, infrastruktur) (e.g. trip, transport, vehicle, infrastructure) 

QX = kvantitet av nyttigheten X QX = quantity of good X 

q= i transportmodell, efterfrågan q= in transport model, demand 
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qgk = kvantitet vid genomsnittskostnad qac = quantity at average cost 

qm = kvantitet vid monopol  qm = quantity with monopoly 

qmk = kvantitet vid marginalkostnad qmc = quantity at marginal cost 

qpk = kvantitet vid perfekt konkurrens qpc = quantity at perfect competition 

R = restvärde   R = residual value 

r = diskonteringsränta (real)  r = discounting rate (real) 

rnom = nominell ränta  i= nominal interest 

resa = resa   t =  trip 

RK = rörlig kostnad  VC = variable cost 

S = skatt   T = tax 

Slön = löneskatt  WT = wage tax 

T = återbetalningstiden  T = payback period 

tf = tillväxtfaktor  gf = growth factor 

t0 = diskonteringsåret  t0 = discounting year 

tf  = första år investeringen är i bruk tf = first year of operation of the initiative 

tn = år under kalkylperioden  tn = year during appraisal period 

TI = totala intäkter  TR = total revenue 

TK = totala kostnader  TC = total cost 

tid (min) = tid (minuter)  time (min) = time (minutes) 

U= utbud (av resor)  S= supply (of travel) 

UM = marknadens utbud  SM = market supply 

V = välfärd   W = welfare 

w = kapacitet   w = capacity 

Y = BNP (real)   Y = GDP (real) 

Ö = Övrig användning  O = other use 
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Alfabetisk uppslagsdel 

Svenska termer i bokstavsordning med fet stil. Motsvarande engelska term står i kursiv stil. 

När det finns flera engelska motsvarigheter som används står det uttryck som är vanligast 

förekommande först. När det finns flera alternativa svenska termer redovisar vi betydelsen 

under det ord som vi uppfattar som bästa alternativ eller vanligast förekommande.  

A 

a posteriori a posteriori 
Erfarenhetsgrundad. Latin för från den senare delen. Kunskap och även begrepp och 
utsagor är ”a posteriori” om de är beroende av erfarenheten, till exempel av 
sinnesupplevelser. Motsatsen är a priori. Relevant vid exempelvis Bayesiansk 
sannolikhet. 
 
a priori a priori 
Oberoende av erfarenhet eller bevisning. Latin för från den förra delen. I genetiskt 
hänseende är kunskap och även begrepp eller utsagor ”a priori” om de vad ursprunget 
beträffar härrör från något annat än sinneserfarenheten, till exempel medfödda idéer. I 
logiskt hänseende är en kunskapstyp ”a priori” om dess giltighet kan påvisas utan referens 
eller sinneserfarenheten. Detta gäller till exempel matematiska sanningar. Motsatsen är a 
posteriori. Relevant vid exempelvis Bayesiansk sannolikhet. 
 
absolut fördel absolute advantage 
En situation där ett företag är mer effektivt på att producera exempelvis resor än sina 
konkurrenter. Det ger en fördel för etablerade företag som kan hålla kostnaderna låga i 
jämförelse med nya aktörer på marknaden. 
 
adaptiv farthållare adaptive cruise control (ACC) 
En adaptiv farthållare hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt 
tidsintervall till framförvarande fordon. 
 
adaptiv kontroll adaptive control 
Ett trafikkontrollsystem där signalkontrollparametrar justeras i realtid baserat på 
omgivande trafikmätningar.  
 
additionalitet additionality 
Beskriver huruvida en aktivitet eller åtgärd kommer att leda till en extra effekt i framtiden i 
jämförelse med ett referensscenario eller om effekten hade inträffat ändå. Handlar även om 
huruvida effekter är adderbara eller ej. Jämför med kausal effekt, orsakssamband. 
 
administrativa styrmedel administrative policy instruments 
Lagar, regler och normer för att styra produktutformning samt företag och hushållens 
beteenden. Konkreta exempel kan vara ändrade principer för kapacitetstilldelning på 
järnväg, reserverade busskörfält eller förbud mot försäljning av vissa fordon som inte 
uppfyller vissa utsläppskriterier. Se styrmedel. 
 
agenda 2030, globala målen agenda 2030, global goals, sustainable development goals 
 År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 
17 Globala målen1 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. FN:s 
mål för hållbar utveckling UNs Sustainable Development goals (SDGs). Organisationen 
Global Change Data Lab, som är knuten till Oxfords universitet, publicerar regelbundet 

                                                 
1 https://www.globalamalen.se/ 

https://www.globalamalen.se/
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forskning och data, med målet att göra kunskap om de stora problemen tillgänglig och 
begriplig.2 
För Sverige har regeringskansliet (2021)  publicerat en nationell granskning om hur 
genomförandearbetet går samt SCB (2021) en statistisk lägesbild.3 
 
agent agent, actor 
Se aktör. 
 
agglomeration agglomeration 
När ekonomisk aktivitet samlas i eller runt en enda plats. Kan leda till 
agglomerationseffekter.  
 
agglomerationseffekter, agglomerationsfördelar agglomeration effects,  economies 
of agglomeration 
Innebär att storlek och/eller täthet underlättar ekonomisk aktivitet genom att den ökade 
tillgänglighet som infrastrukturåtgärder kan skapa bidrar till att skalfördelar kan utnyttjas 
genom delning, matchning och lärande. Detta kan bidra till tillväxten genom att höja 
företagens produktivitet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Inom 
infrastrukturområdet kan agglomerationseffekter till vissa delar vara externa effekter. S 
Se figur 5 och 26 samt missanpassning och större ekonomiska effekter. 
 
aggregerad efterfrågan (AE), total efterfrågan aggregate demand (AD) 
Den aggregerade efterfrågekurvan representerar den totala efterfrågan på en nations alla 
varor och tjänster som efterfrågas i ekonomin vid olika prisnivåer vid en given tidsperiod. Se 
figur 1. 

 

 

Figur 1.  -  aggregerad efterfråge- och utbudskurva (enkel form) 
 

                                                 
2 https://ourworldindata.org/ 
3 2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030: https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-
genomforande-av-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 

 

https://ourworldindata.org/
https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-genomforande-av-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-genomforande-av-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
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aggregerad modell aggregate model 
En modell där analysenheter är aggregat av grundläggande beteenden. I reseprognoser 
kommer beteenden från den enskilda beslutsfattaren eller hushållet. I aggregerade 
reseprognosmodeller aggregeras dessa grundläggande beteenden till geografiskt definierade 
trafikanalyszoner.  
 
aggregerat utbud (AU), totalt utbud aggregate supply (AS) 
Den totala mängden varor och tjänster som alla företag i alla branscher i ett land kommer 
att producera vid olika prisnivåer under en viss tidsperiod. Se figur 1.  
 
agila transporter, smidiga transporter agile transport 
Se smidiga transporter.   
 
AI artificiell intelligens i transportsektorn  AI artificial intelligence in transport 
AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, 
planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, 
hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. 
AI förändrar transportsektorn. Det handlar om att hjälpa bilar, tåg, fartyg och flygplan att 
fungera alltmer självständigt. För att göra trafikflödena smidigare används det redan inom 
flera transportfält. Självkörande bilar är beroende av AI och AI kommer också att ge 
konsekvenser för vilken slags sysselsättning som kommer att finnas inom transportområdet. 
Inom EU och andra delar av världssamfundet pågår ett arbete med att utforma regelverken 
så att det skall stödja innovationer inom området och samtidigt säkerställa respekten för 
fundamentala mänskliga värderingar och rättigheter vid implementering. Se figur 2. 

 
Figur 2.  Samband mellan AI, maskininlärning och djupinlärning. 
 
AIS automatiskt identifieringssystem AIS automatic identification system 
Är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra 
fartyg och från kontrollrum. Systemet bygger på att varje fartyg regelbundet skickar ut 
informationen på en digital radiokanal. 
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aktivitetsbaserad modell activity-based model (ABM) 
En modell som fokuserar på aktiviteter snarare än det konventionella att basera på resor.  
Komplexiteten hos aktivitetsbaserade modeller är sådan att de ibland ännu är begränsade 
till forskning och kontrollerade studier. Sampers fjärde generation är dock ett tydligt steg 
mot en fullständig aktivitetsbaserad modell då den använder syntetisk befolkning som 
kan använda en stor uppsättning socioekonomiska variabler direkt i trafiksimuleringen. 
 
aktör, agent, subjekt agent, actor  
I ekonomiska sammanhang menas vanligen en ekonomisk aktör, det vill säga individ, 
företag, myndighet etc som beslutar i ekonomiska frågor och deltar i ekonomisk verksamhet, 
exempelvis transporter och infrastruktur. Ansvarig för att agera, för någon del av 
transportsystemet, för dess planering eller trafikering eller i övrigt för något trafikrelaterat 
problem.  
 
algoritm algorithm 
En uppsättning tydliga och exakta instruktioner som efter exekvering löser ett problem. 
Algoritmen startar i ett givet tillstånd (starttillstånd) och når resultatet (sluttillstånd) inom 
ett ändligt antal steg. Varje steg måste vara tydligt och precist definierat, på så sätt att 
utomstående ska kunna exekvera algoritmen och verifiera ett resultat. De flesta algoritmer 
implementeras som datorprogram, då man strukturerar dem i programform.     
 
allmän vara public good 
Se kollektiv nyttighet. 
 
allmänna intressen public interest 
Ett allmänintresse avser något som är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Ett allmänintresse 
som är relaterat till medborgarna i ett samhälle kan benämnas samhällsintresse.  
”Allmänna intressen” är bland annat natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse 
samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Staten och kommunerna ska ta hänsyn till 
de allmänna intressena vid planläggning och lovgivning. Jämför med enskilda intressen. 
 
allmänningens tragedi, allmänningens dilemma tragedy of the commons 
Se under gemensamma tillgångar. 
 
allokativ effektivitet allocative efficiency 
Om konsumenternas  marginalvärdering marginal benefit motsvarar producenternas 
marginalkostnad marginal cost uppnås allokativ effektivitet eller fördelningseffektivitet. 
Endast i perfekt konkurrens kan full allokativ effektivitet nås på sikt eftersom priset på 
varorna då är  lika med producenternas marginalkostnad. På marknader med 
marknadsmisslyckande exempelvis där det är monopol kommer priset att vara högre 
än företagens marginalkostnad, vilket innebär att resurserna inte blir tillräckligt allokerade 
till produktionen av varor och tjänster så att produktionsnivån på marknaden blir lägre än 
vad som är välfärdsmaximerande. 
Se allokering, marknadsmisslyckanden, produktionseffektivitet och 
samhällsekonomisk effektivitet för att se hur det hänger ihop. 
 
allokering, tilldelning, fördelning allocation 
Resurser kan allokeras eller fördelas effektivt eller ineffektivt på en marknad. 
Se allokativ effektivitet. 
 
allokeringsförlust deadweight loss (DWL) 
Se dödviktsförlust (DVF). 
 
allt eller inget utläggning all-or-nothing assignment 
En grundläggande, deterministisk nätutläggning i transportmodeller där de totala 
resorna mellan en startpunkt och en destination läggs ut vanligtvis utifrån minimering 
av restid eller färdlängd. Fungerar rimligt framförallt i  glesa nätverk. För att hantera 
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trängsel och kapacitetsbrist och mer detaljerade skillnader mellan grupper av resande 
används mer avancerad metodik.   
 
alternativkostnad opportunity cost 
Kostnaden för att använda resurser för ett visst ändamål är den nytta (båtnad) benefit 
som resursen skulle kunna ge i den bästa alternativa användningen. Om det finns 
marknadsmisslyckanden krävs lämpliga justeringar för att uppskatta den verkliga 
kostnaden för resursen. I andra fall speglar marknadspriserna resursens kostnad.  
Begränsade resurser har alltid en alternativ användning. När en resurs används finns den 
inte tillgänglig för andra alternativa användningar. Alternativkostnaden för en resurs är det 
värde som går förlorat då resursen inte används i den bästa alternativa användningen. 
Alternativkostnaden anger alltså värdet av det man går miste om eller offrar genom att välja 
det man väljer. Det kan röra sig om pengar, tid, energi eller engagemang.  
Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Alternativkostnad opportunity cost. Produktionsmöjlighetskurvan 
production possibilities curve visar att det kostar att öka eller minska produktionen av 
infrastruktur i form av en alternativ kostnad i form av produktion av andra varor och 
tjänster. Om det finns outnyttjad kapacitet (O) kan man exempelvis göra en 
infrastruktursatsning (IR) och då är alternativkostnaden vad man avstår ifrån i form av 
andra nyttigheter (Ö). På samma sätt visar ett hushålls budgetlinje att det finns en 
alternativkostnad, vad man kunde göra i bästa alternativa användning, för att resa mer eller 
mindre. Motsvarande utväxling återfinns på en individs tidsbudget.  

 

 
“There aint no such thing as a free lunch” 
 
Milton Friedman 1912 – 2006, boktitel 1975 
Ekonomipristagare, nationalekonom och statistiker 
 
och 
 

Robert Heinlein 1907 - 1988 
Science-fiction författare, 1966 i “The Moon is a Harsh Mistress” 
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altruism altruism 
Innebär att en individ agerar osjälviskt utan hänsyn till vad andra kan uppleva som 
individens egen nytta benefit. Men det kan vara så att individen upplever en inre 
tillfredsställelse som ger en större nytta utility. Se även avtagande marginalnytta för 
inkomst och förmögenhet och nytta och nytta utility and benefit. 
 
analys analysis, assessment 
Att noga undersöka något. Term som hänvisar till analys av data för att producera 
information för att underlätta beslutsfattandet. Ibland används termen bedömning 
assessment med samma betydelse som analys i transportekonomi i Sverige.  
 
analytiska modeller, matematiska modeller analytical models, mathematical models 
Analytiska modeller är matematiska modeller som har en sluten formlösning, det vill säga 
att lösningen på ekvationerna som används för att beskriva förändringar i ett system kan 
uttryckas som en matematisk analytisk funktion. 
Analytiska modeller i transportområdet utgörs av samband där bestämda värden för till 
exempel kapacitet, hastighet och tidsavstånd används för att beräkna de trafikala effekterna 
för ett visst scenario. Resultatet presenteras exempelvis i form av kölängd och resulterande 
kapacitet och belastningsgrad. Det finns ingen slumvariation mellan resultaten från 
analytiska modeller, utan för varje set av indata finns en specifik lösning. Parametervärden 
som används i modellerna baseras vanligen på genomsnitt och resultatet ges ofta på 
timnivå. Jämför med modeller som simulerar trafikflöden; mikromodell, mesomodell 
och makromodell. 
 
andra välfärdsteoremet second theorem of welfare economics 
Se välfärdsteorins fundamentala teorem. 
 
anläggning inom transportsystemet facility within the transport system 
För viss funktion iordningsställt utrymme eller område tillsammans med erforderliga 
installationer. 
 
annuitetsmetoden, årskostnadsmetoden annuity method 
Är en metod för investeringskalkyler som är nära kopplad till nuvärdemetoden. Metoden 
anger hur lönsam en investering är utslaget på investeringens livstid. Det erhållna värdet, 
annuiteten, anges som regel i kronor per år. Metoden är fördelaktig om 
investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd skall jämföras, eftersom det är 
resultatet per år som erhålls. 
Se figurerna 10a-10d. 
 
anslutna och automatiserade fordon connected and automated vehicles (CAV) 
Automatiserade fordon använder teknik för att styra, accelerera och bromsa med liten eller 
ingen mänsklig insats. Anslutna fordon använder teknik för att antingen kommunicera med 
varandra, ansluta till trafiksignaler, skyltar och andra vägobjekt eller hämta data från ett 
moln. 
 
anslutna transportsystem connected transportation 
Pågående utveckling av transportsystem för integrerade system för anslutning mellan 
resenärer, fordon och infrastruktur som kommunicerar via integrerade aktiva och passiva 
data strömmar. Digitaliseringen av transportsektorn kan medföra en ökad uppkoppling, 
samverkan och automatisering, som samtidigt kan skapa förutsättningar för en introduktion 
av delningstjänster och utvecklingen kan även bidra till en minskad klimatpåverkan.  
 
användaren betalar (principen) user pays principle (UPP) 
Se förorenaren betalar (principen) och drabbade betalar (principen). 
 

användarjämvikt user equilibrium 
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Modellresultat: Användarjämvikt är optimal för enskilda resenärer och är också en Nash-
jämvikt, eftersom ingen resenär i modellen längre kan förbättra sin restid genom att ändra 
rutt.  Användarjämvikten uppfyller Wardrops första princip som anger att för ett 
från/till par skall restiderna vara lika på alla rutter som faktiskt används och vara mindre 
eller lika med restiden på andra rutter vilket innebär att ingen resenär längre kan förbättra 
sin upplevda restid genom att ändra rutt. 
 
användarnytta (båtnad) user benefit 
Mått på nyttofördelarna för användare av en anläggning eller ett system. Utöver 
resenärsnyttan inkluderar det nyttofördelarna för transportföretagen vad gäller 
tidsutnyttjande av fordon, fordons- och transportkostnader och säkerhetspåverkan. 
 
app app 
Är en enkel programvara som utgör en specifik uppgift.  
 
applikation application 
Programvara som är ett verktyg för digital hantering av data och information för ett 
speciellt ändamål. Har ett användargränssnitt som interagerar med en användare. 
Applikationen kan ibland bestå av en mängd delprogram som samverkar under ett 
gemensamt gränssnitt. Applikationer är en del av en IT-lösning och består av funktioner. 
Det är också vanligt att applikationen använder ett stort antal komponenter som installeras 
med produkten. Se även webbapplikation. 
 
ASEK, analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn4 ASEK, guidelines for cost-benefit analyses in the transport sector 
En rapport5 med rekommenderade analysmetoder och samhällsekonomiska kalkylvärden 
för transportsektorn. ASEK-rapporten har regelbundet publicerats och reviderats sedan 
slutet av 1990-talet. 
Trafikverket ansvarar för ASEK-arbetet, efter att vid bildandet 2010 ha tagit över tidigare 
SIKAs6 instruktioner från regeringen och ansvarar för att utveckla, förvalta och tillämpa 
metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet7.  
Trafikverket bedriver ASEK-arbetet i samråd med en myndighetsgemensam grupp med 
ledamöter från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Boverket, Stockholms läns landsting/SL samt en adjungerad ledamot från Trafikanalys. 
ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av experter inom nationalekonomi, 
miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys. 
 
asfaltskartellen asphalt cartel 
Se kartell. 
 
asymmetrisk information asymmetric information  
När en part vid en ekonomisk transaktion känner till information som är relevant för andra 
parter men parten håller tillbaka eller misstänks hålla tillbaka för att skaffa sig fördelar. 
Varje aktör måste bestämma vilka strategier den ska följa medveten om att andra kan ha 
okända kunskaper samtidigt som man inte är säker på att den egna informationen är känd 
av andra aktörer.   
Asymmetrisk information är en källa till marknadsmisslyckanden eftersom på vissa 
marknader kommer resurser att bli fel allokerade och det leder till ett negativt urval.  
Exempel, om en bilhandlare vet att den begagnade bil som hen säljer har varit i en olycka, 
men inte avslöjar detta för köparen eller om köparen tror att det kan finnas dolda fel oavsett 
om det finns några eller inte. Se även moralisk risk, negativt urval och signalering. 

                                                 
4 www.trafikverket.se/asek 
5 ASEK 7.0 https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--
2020/asek_7_hela_rapporten_200817.pdf 
6 Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA var den tidigare myndighet som ledde ASEK arbetet men som 
tillsammans med bl.a. Vägverket och Banverket gick upp i den nya myndigheten Trafikverket 1 april 2010.  
7 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 2 § punkt 4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010185-med-instruktion-for_sfs-2010-185 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Snedvridet_urval
http://www.trafikverket.se/asek
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--2020/asek_7_hela_rapporten_200817.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--2020/asek_7_hela_rapporten_200817.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010185-med-instruktion-for_sfs-2010-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010185-med-instruktion-for_sfs-2010-185
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ATC ATC automatic train control 
Signalsäkerhetssystem som övervakar tågrörelser. 
 
attribut attribute 
En variabel eller konstant som beskriver en egenskap hos ett objekt. 
 
autokorrelation autocorrelation 
Autokorrelation inträffar vanligtvis i en uppsättning data där mönster upprepas. Värdena på 
liknande variabler, till exempel inkomst eller ekonomiska data, är ofta korrelerade med 
varandra. Forskare kan också få autokorrelation av misstag. Statistiska test genomförs för 
att kontrollera för autokorrelation och vid behov rensas datasättet för att om möjligt ta bort 
fenomenet.   
 
automation, automatisering automation, automatization 
Betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Införande av steg i en process 
som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. Inom transportområdet har 
automatisering stor betydelse för säkerhet, snabbhet och ekonomi. Inom tågtrafik har 
automatiska signal- och övervakningssystem effektiviserat verksamheten och ökat 
säkerheten. Flygplan kan idag styras och landas helt med hjälp av automatiska system. 
Utvecklingen går mot införande av styrsystem som inte behöver övervakas av människan 
utan som kopplar mot AI artificiell intelligens. 
 
automatisering automatization 
Se automation. 
 
automatiska fordon automated vehicles 
Fordon som har ett automatiserat körsystem som självständigt kan kontrollera och föra 
fordonet under hela eller delar av färden 
 
autonom autonomous 
Självständig eller oberoende. 

autonom variabel autonomous variable 
En exogen händelse med sitt ursprung utanför en modell kan inte förklaras med modellen 
som sådan Till exempel i en enkel modell för efterfrågan är förändringar i trafikanternas 
preferenser oförklarade av själva modellen. De måste därför påföras till modellen som en 
exogen påverkan. En autonom variabel är således oberoende av använd modell. 
 
autonoma fordon, självkörande bil autonomous vehicles, self-driving car 
Se självkörande bil. 

avgift charge, fee 

Ersättning som betalas för en specifik motprestation.  

avgång, lämnar departure 
 
avhjälpande underhåll corrective maintenance 
Underhåll som utförs efter att ett feltillstånd har upptäckts och med avsikt att återställa en 
enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. 
Anm. Efter ett fel har skett och feltillstånd uppstått på en komponent, är underhållet som 
utförs avhjälpande underhåll och ska klassificeras som det, även om väger eller järnvägen 
fortfarande kan trafikeras. 
Exempel på avhjälpande underhåll är borttagande av snö och is på väg- eller 
järnvägssträcka, lagning av potthål i vägbeläggning, lagning av rälsbrott. Lagning av fel i 
växel. 
Jämför med förebyggande underhåll. 
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avslöjade preferenser (RP), faktiskt marknadsbeteende revealed preferences (RP) 
En individs preferens som identifieras genom observation av ett verkligt val.  
Jämför med angivna preferenser (SP). 
För några vanliga värderingsmetoder inom avslöjade preferenser (RP) se 

 produktionsfunktionsmetoden production function method (PF) 

 resekostnadsmetoden travel cost method (TCM) 

 fastighetsvärdemetoden hedonic price method (HP) 

 skyddsutgiftsmetoden defensive expenditure (DE)     
avtagande marginalnytta diminishing marginal utility 
Innebär att när en individ konsumerar mer och mer av en vara, tjänst eller resa/transporter 
uppstår en mättnad så att den ökade nyttan i form av tillfredsställelse eller lycka blir mindre 
för varje enhet som konsumeras.  
Den avtagande marginalnyttan upplevs i flera olika sammanhang. Förbättrad tillgänglighet 
med en mindre förbättring för varje person kan upplevas som obetydlig för en enskild 
resenär men när man slår ut den över många resenärer och för olika reskedjor med kanske 
många små förbättringar kan det ändå bli en stor aggregerad nytta. Men jämför detta med 
de väldigt stora nyttorna redan per person när man inför ett helt nytt trafikslag. Ett exempel 
är när vi gick över från diligens till tåg på stambanorna och restiden mellan Stockholm och 
Malmö sjönk från 8 dagar till 19 timmar. 
Se ett exempel på avtagande marginalnytta under avtagande marginalnytta för 
inkomst och förmögenhet och figur 4. Se även marginell substitutionskvot. 
 
      

                                                                             
 
Figur 4.  Avtagande marginalnytta för inkomst och förmögenhet diminishing 
marginal utility of income and wealth. Fritt efter Thaler (2017). 

 

avtagande marginalnytta för inkomst och förmögenhet diminishing marginal 
utility of income and wealth 
Innebär att när inkomst och förmögenhet ökar så får individen allt mindre ökning av 
tillfredsställelse och lycka av penningökningen beroende på hur mycket hen hade 
ursprungligen.  
Exempel: Om du är utan pengar och inte har råd att köpa ett busskort så kan en 
inkomstökning som gör att du kan köpa ett, innebära en ökning av din nytta och förbättra 
dina livschanser genom att du får möjlighet att söka ett jobb eller utbildning. Om du får 
samma inkomstökning men redan har kunnat tillfredsställa alla dina basala behov så kan 
inkomstökningen göra dig väldigt glad och du kan kanske unna dig en semesterresa vilket 
ger dig tillfredsställelse. Om du däremot är mångmiljonär och får samma inkomstökning så 
blir du kanske lite nöjd av att det signalerar din betydelse och status eller till och med 
missnöjd eftersom du inte fick mer,  men du vet inte riktigt vad du skall göra med pengarna, 
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(men kanske får du istället nyttotillfredsställelse av att betala din skatt så att någon annan i 
behov kan få ett subventionerat busskort?). Se figur 4. 

axiom axiom 
I dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående. I vetenskapliga sammanhang avser 
man med ”axiom” en grundsats som inte själv är föremål för bevis men som tjänar som 
utgångspunkt för bevis av andra satser (jämför med postulat). 
Kravet att ett nytt matematiskt påstående skall bevisas genom att härledas från redan kända 
sanningar blev vedertaget redan under den grekiska antiken. Jämför med teorem. 

  

 

”Economists typically think that your happiness goes up as you get more money, but 
the more you have, the less each additional dollar matters. This means that you value 

money more in times when you have less income and more expenses.” 
 

Emily Oster 
 American professor in Economics 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/postulat
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B 
backcasting-scenario backcasting scenario 
Handlar om att definiera en specifik framtidssituation, till exempel i form av en given 
transportmängd för ett enskilt transportslag, och sedan identifiera vilka förutsättningar 
och åtgärder som skulle kunna leda till denna framtid. Backcasting skiljer sig alltså ifrån 
prognos och scenario genom att det framtida utfallet för de centrala variablerna 
bestämts inledningsvis. Resultatet av analysen är alltså snarare en viss uppsättning 
förutsättningar som leder till att målet nås.  
 
banavgift track fee 
I Sverige betalar tågoperatörer en banavgift för att nyttja järnvägsspåren. Avgiften innefattar 
direkta kostnader för slitage av infrastrukturen, men ska från ett samhällsperspektiv också 
inkludera andra externa kostnader som buller- och trängselkostnader. Jämför med extern 
effekt, internalisering av externa effekter, extern marginalkostnad och 
styrmedel. 
 
Bansek8 Bansek 
Bansek är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för investeringar som 
påverkar gods- och persontrafik på järnväg.  
Bansek används främst för åtgärder med samma trafikupplägg före- och efter åtgärd, 
exempelvis åtgärder som enbart påverkar kapacitetsutnyttjande, tidtabellstid och avstånd. 
För åtgärder som innebär stora förändringar av trafikupplägg förutsätts effektberäkningarna 
för persontrafiken utföras i Sampers/Samkalk och för godstrafik med Samgods.  
 
bantrafik railway traffic 
Bantrafik avser spårbunden trafik på järnväg, i tunnelbana och med spårvagn.   
 
barriäreffekter barrier effects 
Barriäreffekter avser begränsningar av människors, djurs och växtlighets rörelse-, kontakt- 
och spridningsmönster till följd av trafik och trafikanläggningar. Det kan även handla om 
barriäreffekter i kulturlandskapet. 
Barriäreffekter inom landskap definieras som  

 när ett fysiskt hinder, till exempel en väg eller järnväg, innebär att djur och/eller 

växter förhindras att söka nödvändig vila, föda, reproduktionslokaler etcetera och 
därmed att fortleva i livskraftiga och/eller förvaltningsbara populationer. 

Åtgärder för djur kan exempelvis handla om kompensatoriska åtgärder som faunapassage, 
uttertunnlar och liknande.  
Barriäreffekter för människor kan uppstå eller mildras t ex vid följande åtgärder: 

 Bygge av väg/järnväg/farled i ny sträckning som skapar en barriär för såväl 
privatpersoner som företag (till exempel jordbrukare som får svårt att nå sina 
marker) 

 Bygge av mitträcke, viltstängsel eller bullerskydd i befintlig sträckning som höjer 
hastigheterna och därmed förstärker en befintlig barriär. 

 Bygge av gång-cykelpassage som ger bättre möjlighet för människor att korsa en väg 
eller järnväg. 

För målanalysen är såväl effekter för människor och djurs rörlighet viktiga att beakta 
utifrån de mål som har beslutats. Här används om möjligt den samhällsekonomiska 
metoden kostnadseffektivitetsanalys cost-effectiveness analysis (CEA). Den 
kostnadseffektiva effectiveness måluppfyllelsen handlar om att de åtgärder som 
genomförs för att nå de olika politiskt beslutade målen, skall ske till så låg kostnad 
(uppoffring) som möjligt för samhället. Ju mer kostnadseffektivt åtgärderna kan 
genomföras desto fler åtgärder räcker budgetmedlen till och därmed komma längre mot 
måluppfyllelse. Att samhället har satt upp ett mål  och anslår en budget för genomförande 

                                                 
8 www.trafikverket.se/bansek 
 

http://www.trafikverket.se/bansek
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kan liknas vid att vi gemensamt och politiskt har värderat vad det får kosta att nå en viss 
effekt. 
För den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen (SEA) social cost-benefit 
analyses (SCBA) som bygger på individernas preferenser skall alla negativa eller positiva 
nyttoeffekter för människor så långt möjligt ingå och när det inte finns beräkningsbara 
effekter och nyttor benefits så skall de bedömas kvalitativt. För att bevara biologisk 
mångfald kan människor ha individuella och mätbara värderingar och om så är fallet är det 
relevant att ta med även dessa i den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen.  
Såväl kostnadsnyttoanalysen som en kostnadseffektivitetsanalys i målanalysen, bör ingå i 
den samhällsekonomiska metoden samlad effektbedömning (SEB). 
 
basprognos, referensprognos reference forecast scenario 
Prognos för ett givet prognosår som utgör grunden (”basen”) för ett 
jämförelsealternativ (JA) vid samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) av 
åtgärder i infrastrukturen och transportsystemet. För jämförbarhetens skull ska alla 
Trafikverkets analyser av åtgärder (utredningsalternativ – UA) jämföras mot samma JA, 
dvs basprognosen. Trafikverkets basprognos är en ”fullständig prognos” vilket innebär 
att den är framtagen på ett omfattande sätt som gör att den är fullt ut tillämpbar för analyser 
av enskilda infrastrukturåtgärder och hela systemanalyser. En basprognos kan antingen 
utgå från beslutad och aviserad politik eller från ett framtidsscenario som valts av 
planeringen. Med fullständig avses att den kan användas som grund både för 
systemanalyser och för enskilda regionala åtgärder. Valet av basprognos har betydelse för 
utfall av analyser och det skall göras känslighetsanalyser på prognosen och alternativa 
scenarier för att tydliggöra olika tänkta utfall. Se mer under trafik- och 
transportprognoser. 
 
basår, diskonteringsår base year, base line 
För priser redovisas alla monetära kalkylvärden i ett basårs penningvärde. Basårkan även 
beteckna nuläge eller första året i en mätserie. Jämför med nulägesprognos. 
 
Bayesiansk sannolikhet Bayesian approach 
Sannolikhetsbedömningar kan inte alltid baseras på empiriska data utan ibland måste 
man förlita sig på subjektiva expertbedömningar. Särskilt gäller detta när man tar ny teknik 
eller nya system i bruk. Bayes metodik innebär att man utgår från en på förhand beräknad 
sannolikhet, en a priori fördelning. Utifrån denna kan man sedan, allt eftersom man får 
mer data, räkna om till en a posteriori fördelning som grundar sig på ökade erfarenheter. 
Metoden kan användas inom områden där det finns få data. Exempel är när Sverige som 
första land införde mötesseparering med vajerräcken. Metoden är troligtvis den som vi 
måste använda vad gäller effektsamband för automatiserade fordon. 
 
bedömning assessment, evaluation, appraisal, (analysis) 
De tre engelska orden är synonymer. Ibland används även assessment synonymt med 
analysis analys. På engelska används ofta appraisal för att benämna analysen av ett 
föreslaget investeringsprojekt för att fastställa dess fördelar och nackdelar enligt etablerade 
beslutskriterier. 
 
bedömning av fördelningseffekter distributional impact appraisal (DIA) 
DIA9 är en del av den brittiska motsvarigheten till samlad effektbedömning (SEB),  dvs. 
samlad effektbedömning UK , som behandlar transportåtgärders effekter på olika 
samhällsgrupper. 
Se även fördelningsanalys och fördelningseffekter. 

 
bedömningsbias anchoring bias, appraisal bias, evaluation bias 
Se förankringseffekt. 

                                                 
9 Department for transport, Distributional impact appraisal: https://www.gov.uk/government/publications/tag-
unit-a4-2-distributional-impact-appraisal 

 

https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a4-2-distributional-impact-appraisal
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a4-2-distributional-impact-appraisal
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befintlig trafik existing traffic 
Gods, resande eller fordon som använder infrastrukturen i fråga i både jämförelse och 
utrednings alternativ (till skillnad mot överflyttad, nygenererad och försvinnande 
trafik). 

 
begränsad rationalitet bounded raitonality 
Innebär att vi människor ofta fattar beslut som är acceptabla istället för optimala. Vi 
använder oss av tidigare erfarenheter och tumregler när vi bestämmer exempelvis vilken 
affär vi skall gå in och handla i. Anledningen till begränsad rationalitet är troligen att det 
kräver mindre kognitiv energi att välja vad som upplevs vara tillräckligt bra och inte alltid 
göra fullständiga undersökningar om vad som ger maximal behovstillfredsställelse. Funkar 
bra i de flesta vardagliga situationer men innebär stora risker om det tillämpas på nya och 
komplexa beslutsval – exempelvis om gemensamma beslut om transporter och 
infrastruktur. Se rationella val och kognitiv bias. 
 
bekräftelsebias, konfirmeringsbias confirmation bias 
Tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan 
information som bekräftar egna uppfattningar. Bekräftelsebias är en typ av kognitiv bias 
(partiskhet).  
Bekräftelsebiasen riskerar att leda till en övertro på personliga åsikter medan motbevis och 
alternativa källor ignoreras. Även vetenskapliga forskare tenderar att vara selektivt 
uppmärksamma på forskningsresultat som stämmer med egna teorier och omedvetet 
ignorera sådant som strider mot dem. Därav kommer det att vetenskaplig metod inbegriper 
att söka hitta motsägelser i resultaten genom att falsifiera teorier och hypoteser. 
Bekräftelsebias är djupt mänskligt och drabbar alla människor, oavsett utbildning och 
intelligens. 
 
belagd väg paved road  
Väg med bundet bär- och slitlager, exempelvis asfalt. 
 
beläggningsgrad occupancy rate 
I kollektivtrafik är det genomsnittligt antal resenärer i ett kollektivtrafikfordon som buss 
eller tågsätt givet en viss antagen fordonstyp och föreslagen trafikering (turtäthet, 
uppehållsbild och restid). Kan även gälla faktisk beläggning i befintlig trafik. 
I bil eller lastbil är det genomsnittligt antal förare och medpassagerare i olika fordonstyper 
och i olika geografiska områden eller vid olika tid. 
 
benchmarking benchmarking 
Se riktmärkning.  
 
beroende variabel, resultatvariabel dependent variable 
En beroende variabel får sitt resultat från en annan variabel som kallas den oberoende 
variabeln. En beroende variabel kallas därför även för resultatvariabeln medan den 
oberoende variabeln är den förklarande variabeln eller förklaringsvariabeln. 
 
beräkning av linjekapacitet10 calculation of link capacity 
Trafikverket tillämpar en modell för beräkning av kapacitetsutnyttjande och linjekapacitet 
för järnväg. Modellen är anpassad och kalibrerad för svenska förhållanden.  
 
besittningseffekten endowment effect 
Innebär att individer tenderar att värdera en sak högre om de äger den jämfört med om den 
inte äger den trots att saken är identisk i båda fallen. Jämför med förlustaversion och 
figur 11. 
 

                                                 
10 PM - Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet LÄNK 

 

https://www.trafikverket.se/contentassets/019b462e4cd14e97bbc1093c61450332/2020/trafikverkets-modell-for-berakning-av-linjekapacitet-2020.pdf
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beslutskriterier och nyckeltal decision criteria and key figures 
Vanligaste beslutskriterierna i den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen är: 
Nettonuvärdet NNV net present value (NPV)  som är summan av alla positiva och 
negativa nyttor och kostnader under en åtgärds ekonomiska livslängd, diskonterat till 
ett nuvärde. Ju större nuvärdet är desto större är lönsamheten och ju mer nytta (båtnad) 
benefit uttryckt i kronor tillförs samhällets välfärd. Ett olönsamt projekt innebär om det 
genomförs en välfärdsförlust uttryckt i kronor. Exempel – en åtgärd med 1 mnkr i NNV 
innebär att nyttor motsvarande 1 mnkr fortplantar sig ut som ett välfärdstillskott i 
samhällsekonomin. Ett projekt som uppvisar en positiv NNV är rekommenderat. NNV är det 
huvudsakliga beslutskriteriet. 
Nettonuvärdeskvoten NNK net present value ratio (NPVR) är nettonuvärdet dividerat 
med åtgärdens kostnader för att kunna genomföra och vidmakthålla en åtgärd. Ju större 
kvoten är ju mer återbäring per satsad budgetkrona. Eftersom det är en kvot som uttrycker 
nettonuvärdet  per satsad krona kan man med hjälp av kvoten rangordna lönsamma projekt 
sinsemellan oavsett om dessa är stora eller små. Exempel – en åtgärd med nettonuvärde 1 
mnkr och en ekonomisk kostnad på 10 mnkr ger kvoten 1/10 = 0,1 vilket innebär att för 
varje satsad krona från samhället så kommer 0,10 kronor tillbaka som välfärdstillskott. 
Används framförallt till att rangordna lönsamma projekt. Används alltid tillsammans med 
NNV eftersom det är en kvot som inte ger information om storleksordningar. 
Nettonuvärdeskvoten kan antingen göras gentemot grundinvesteringen, det vill säga mot 
investeringskostnaden för att optimera mot en investeringsbudget. Den metodiken tillämpar 
inte Trafikverket. Nettonuvärdeskvoten kan även göras gentemot alla budgetmedel, det vill 
säga såväl investeringsbudgeten som kommande budgetar för drift och underhåll. Det är 
den sistnämnda metoden som Trafikverket använder (2021). 
Nyttokostnadskvoten NKK benefit cost ratio (BCR) är de diskonterade nyttorna benefits 
dividerat med kostnaderna. Fungerar likadant som nettonuvärdeskvoten men lönsamma 
projekt är här större än 1 istället för större än 0. Se vidare under uppslagsordet. Mycket 
vanligt i många länder. 
Internräntan (IR) internal rate of return (IRR). Används sparsamt i Sverige men är 
obligatorisk i analyser åt EU kommissionen. Se vidare under uppslagsordet. 
Återbetalningsmetoden payback method. Vanlig kalkylmetod, har dock använts 
sparsamt inom CBA. Se vidare under uppslagsordet samt även under breakeven. 
Första årets avkastning first-year rate of return (FYRR). Används sparsamt inom CBA i 
Sverige för närvarande (2021). Se vidare under uppslagsordet.  
Annuitetsmetoden annuity. Används sparsamt i svensk CBA. Är en pedagogisering av 
resultatet. Nettonuvärdet (NNV) konverteras till årsvärden i form av genomsnittliga 
nettonyttor net benefits per år under kalkylperioden. En positiv annuitet innebär att 
projektet kan rekommenderas. Kan även användas som hjälp vid tillämpning av 
nuvärdesmetoden. 
Grunden för olika beslutskriterier är om analyserat förslag är samhällsekonomiskt 
lönsamt eller olönsamt economic profitable or unprofitable, vilket bedöms genom att 
jämföra det framräknade nettonuvärdet i kronor med bedömda ej beräknade effekter 
non-monetized effects and impacts för att se om det är troligt att de senare skulle kunna 
påverka huruvida åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller samhällsekonomiskt 
olönsam. 
Vid samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn kan inte den renodlade varianten 
av Paretokriteriet användas. Däremot kan både Kaldor-Hicks och Littles kriterium 
användas. Genom att förena dessa med antagandet om att samhällets välfärd är avhängigt 
av medborgarnas individuella välfärd samt marginalkostnadsprincipen för en väl 
fungerande marknad kan beslutskriterier för samhällsekonomisk effektivitet i 
transportsektorn formuleras. 
Se figurerna 10a-10d. 
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beslutsträd decision tree 
En hierarkisk beskrivning av på varandra följande beslutspunkter, där beslut på någon gren 
av trädet leder till ytterligare beslutspunkter och ofta till att andra val på tidigare grenar 
elimineras. 
 
beslutsunderlag (ta fram) basis of decision-making  
Process för att beskriva och värdera effekter, kostnader och nyttan (båtnad) benefit av 
ett åtgärdsförslag och att presentera relevant information för beslutsfattarna. Såväl 
kvantitativ som kvalitativ analys av data kan användas för att producera 
beslutsunderlaget. För att beslutsunderlag skall kunna vara användningsbara är det helt 
avgörande att den som tar fram underlaget är oväldig och inte använder sig av strategisk 
bias (partiskhet) samt att någon form av kvalitetsgranskning eller second opinion 
(beroende på omfattningen) genomförs. Även en oväldig analytiker eller utredare är inte fri 
från olika former av kognitiv bias (partiskhet). 
 

betalningsvilja, betalningsvillighet  willingness to pay (WTP) 
Betalningsviljan definieras som den maximala summa en individ är villig och har möjlighet 
att betala för en viss vara, resa, tjänst. En åtgärds nytta (båtnad) benefit antas kunna mätas 
med individernas maximala betalningsvilja för de fördelar som uppstår.  Maxbeloppet som 
köpare är villig att betala för en vara. Vad vinnaren av en åtgärd skulle vilja betala på en 
marknad.  Betalningsviljan på en perfekt fungerande konkurrens marknad är det 
exakta värdet på en vara eller tjänst då det visar vad människor är villiga att ge upp för att få 
varan eller tjänsten. Se dock även marknadsmisslyckande.  Betalningsvilja och 
kompensationskrav willingness to accept (WTA) är inte alltid lika stora.  Se figur 7. 
 
beteendeekonomi behaviour economics 
Beteendeekonomi studerar effekterna av psykologiska, kognitiva, emotionella, kulturellt 
betingade och sociala faktorer på de beslut som individer och institutioner tar och hur dessa 

”Det är lätt att spendera andras pengar. Men utan ett väl underbyggt 
beslutsunderlag är risken stor att dyra prestigeprojekt prioriteras före mer effektiva 
men mindre publika åtgärder” 

 
Från DI 2021-03-18 

 
Lars Hultkrantz, professor emeritus Örebro universitet och 
Jan-Eric Nilsson professor emeritus VTI 

” En åtgärd väntas leda till ökad välfärd om vinsterna för de som vinner på en 
förändring kan kompensera förlusterna för de som förlorar på den, så att en 
nettoförbättring ändå uppstår.  
Det demokratiska beslutssystemet måste också anse att den nya 
välfärdsfördelningen är acceptabel. 
Samhällsekonomisk effektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden för 
investeringar motsvaras av individernas betalningsvilja och att endast de 
transporter utförs som täcker sina marginalkostnader.” 

 
Försök till sammanfattning 

 
Peo Nordlöf 
nationalekonom 
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beslut kan skilja sig från klassisk ekonomisk teori. Beteendeekonomin handlar främst om de 
ekonomiska aktörernas rationalitet och integrerar insikter från såväl psykologi, 
neurovetenskap och mikroekonomisk teori. Beteeendeekonomiska studier inkluderar hur 
marknadsbeslut fattas och vilka mekanismer som påverkar allmänhetens beslut. Se 
kognitiv bias och puffa. 
 
bevarande av ej förnybara resurser resource conservation 
Minskad och effektivare användning av knappa resurser som olja, mineraler och mark. Del 
av den miljömässiga hållbarheten. 
 
bevis, belägg, evidens evidence 
Ett bevis är något som ger kunskap om sanningen eller riktigheten i ett påstående. Belägg är 
faktum som stöder ett antagande och evidens innebär visshet eller det som ger visshet. I 
vetenskapliga sammanhang följs en ordnad struktur för bevisföring. Se exempelvis ”Upp till 
bevis” av Pathric Hägglund och Per Johansson (2021). 
 
big data big data 
Big data är massiva mängder data som samlas in från hundratals olika källor, exempelvis 
kring hur människor och gods förflyttas i transportsystemet. Big data är oorganiserat när det 
samlas in i början vilket kräver avancerad hantering av datan för att kunna dra slutsatser. Ur 
dessa enorma mängder data kommer man att kunna bygga nya innovationer och lösningar, 
exempelvis för resvaneundersökningar, AI, självkörande bilar och automatiska 
fordon. 
 
bilateral bilateral 
Tvåsidig eller ömsesidig. 
 
bilinnehavsmodell auto ownership model 
En förmodell till trafikprognosmodeller som prognosticerar antalet bilar i olika hushåll. 
 
biobränsle biofuel 
Bränsle från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från 
reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som 
etanol, eller fasta som till exempel ved, spannmål och träpellets. Torv räknas inte som ett 
biobränsle.  
 
biodrivmedel biofuels 
Biobränsle som används för transportändamål. Bioenergi – Energi som framställs ur 
biomassa som till exempel växter och växtdelar. Eftersom biomassa kontinuerligt nybildas 
är bioenergi en förnybar energikälla.  
 
biologisk mångfald biodiversity 
Ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer 
som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos 
individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och 
landskap.  
 
BNI bruttonationalinkomst GNI gross national income 
Lika med BNP bruttonationalprodukt plus löner, räntor, aktieutdelningar och 
avkastning från direktinvesteringar från utlandet minus löner, räntor, aktieutdelningar och 
avkastning från direktinvesteringar till utlandet. BNI används bland annat för att jämföra 
levnadsstandard och fastställa EU-avgifter och bistånd. BNI = BNP + primära inkomster 
från utlandet – primära inkomster till utlandet 
 
BNP bruttonationalprodukt GDP gross domestic product  
Värdet av alla varor och tjänster i slutskundsledet som producerats i ett land under en viss 
period, ofta ett år.  
BNP kan räknas ut med olika metoder och resultatet blir det samma.  
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Med utgiftsmetoden (användningssidan) får man BNP till marknadspris vilket är det 
vanligaste måttet på BNP som gäller om inget annat anges. Beräknas genom att BNP (Y) = 
privat konsumtion (C) + brutto investeringar (I) + gemensamma offentliga utgifter (G) + 
nettoexporten dvs export-import (NX). Y=C+I+G+NX. 
Med produktionsmetoden (produktionssidan) summerar man alla företags 
förädlingsvärden. Ger BNP till faktorspris vilket kan räknas om till marknadspris. 
Med inkomstmetoden (inkomstsidan) summeras alla inkomster och ger BNP till faktorspris 
vilket kan räknas till marknadspris. 
Nominell BNP eller BNP i rörliga priser avser BNP som inte justerats för inflation utan mäts 
i aktuellt års prisnivå. BNP i fasta priser är BNP som justerats baserat på ett visst års 
prisnivå vilket gör att man kan jämföra över tid. Detta är vanligast i transportekonomi och 
räknas ut med hjälp av ett prisindex BNP-deflatorn = nominell BNP / real BNP. 
Jämför med figur 1, 3, 5, 25 och 26. 
 
BNP per invånare (capita) GDP per capita 
BNP delat med antal invånare, även kallat BNP per capita. Ger en bild av hur mycket som 
produceras per person och därmed hur rika människor i ett land är i genomsnitt. 
 
BNP-tillväxt GDP growth 
Procentuell förändring av BNP i fasta priser, det vill säga förändringen i värdet av alla 
varor och tjänster som producerats i ett land, justerat för prisökningar 
 
Bonus malus bonus malus 
Bonus malus systemet gäller (2021) för nya personbilar, lätta bussar och lastbilar. Bonusen 
innebär ett stöd för den som köper fordon med låg klimatpåverkan medan malus innebär en 
förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon. Se 
incitamentsstruktur. 
 
breakeven breakeven 
Se nollpunkt. 
 
bredare ekonomiska effekter wider economic impacts 
Se större ekonomiska effekter. 
 
bristbedömning deficiency assessment 
Jämförelse av transportnätverket och dess komponenters prestanda eller den fysiska 
infrastrukturen med angivna riktlinjer och målnivåer. En brist är differensen mellan aktuellt 
tillstånd och det önskvärda tillståndet i transportsystemet. 
 
bulklast bulk cargo 
Gods som fraktas utan förpackning i lastutrymmet. 
 
bygga nytt build from scratch 
Se fyrstegsprincipen. 
 
bygga om make alterations 
Se fyrstegsprincipen. 
 
byggherrekostnad developers cost 
Är kostnaden för de aktiviteter som ingår i byggherrens ansvarsområden. Skall inte ingå i 
produktionskostnaden men ingår i den totala anläggningskostnaden vid kalkylering, 
budgetering och uppföljning av anläggningskostnader inom investeringsverksamheten för 
infrastrukturen. 
 
bytestid transfer time, interchange time 
Se värdet av restidsbesparing. 
 
bågelasticitet arc elasticity 
Se elasticitet. 
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båtnad benefit 
Något är till gagn, till nytta, till ekonomisk fördel, till fromma, till hjälp, till vinning eller av 
värde. Se nytta (båtnad) benefit. 
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C 
cabotage cabotage 
Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag 
som är registrerat utanför detta lands gränser. Tillåten omfattning regleras inom EU. 

Capcal (kapacitetsberäkning av korsning) Capcal 
Är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i vägkorsningar.11 
 
CBA CBA 
Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys SEA social cost-benefit analysis 
(SCBA). 
 
CBA mall till EU kalkyler CBA flowchart 
Vid ansökan om EU finansiering ska den svenska CBA redovisas i en EU-mall flowchart 
med en del omräkningar gjorda. Dessa CEF ansökningar handhas av CINEA (The European 
Climate, Infrastructure and Environment Agency. Se samhällsekonomisk analys i EU 
economic analysis in EU 
 
CEA  
Se samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys social cost-effectiveness analysis 
(CEA) 
 
CE-metoden choice experiments (CE) 
Är en vanlig värderingsmetod inom angivna preferenser (SP) som påminner om 
scenariovärderingsmetoden (CVM). Metoden använder sig av enkätundersökningar. 
CE-metoden baserar sig på upprepade val mellan två eller flera alternativ som består av flera 
attribut som kan variera i nivåer och där ett attribut är monetärt. Attributen kan till exempel 
beskriva olika utformningar av transportsystemet. Metoden ställer stora krav på 
utformningen av undersökningen för att individerna dels skall förstå valet mellan olika 
scenarier och dels för att ur experimentet utvinna så mycket information om preferenser 
som möjligt. Metoden gör det möjligt att kunna fånga preferenser för varor och egenskaper 
som idag saknar marknadspriser, exempelvis alternativkostnaden för användning av 
människors tidsbudget i transportsystemet. 

centroid 
I transportmodeller: Imaginära punkter inom zoner från vilka alla avresor antas ha sitt 
ursprung och där alla ankommande resor antas avslutas. 
 
ceteris paribus ceteris paribus 
Latin för allt annat lika. Används som en påminnelse om att alla variabler utom den som 
studeras antas vara oförändrade. 
 
cirkelbevis vicious circle 
Bevis i vilket det som skall bevisas, slutsatsen, förekommer som premiss i beviset och alltså 
redan förutsätts vara sant; ett cirkelbevis ger således ingen ny kunskap. Kallas också för 
”ond” cirkel som även kan vara att en process fastnar i en negativ loop. 
 
cirkulärt flöde circular flow 
En modell av makroekonomin som visar sammankopplingen av företag, hushåll, 
myndigheter, banker och utländska sektorer på resursmarknader och produktmarknader. 
Pengar flyter i en riktning och varor, tjänster och resurser flyter i motsatt riktning. Finns 
flera mer eller mindre avancerade beskrivningar. En förenklad bild (utan utrikeshandeln 
inritad) finns som figur 5. 
 

                                                 
 
11 Capcal: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Capcal/ 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Transport
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Capcal/
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Figur 5. Cirkulärt flöde circular flow (förenklad variant utan utrikeshandeln) visar 
flöden på varumarknaden product market, arbetsmarknaden labour market och 
kapitalmarknaden capital market.  
 
citylogistik12 city logistics 
Godstransporter i staden, allt från varudistribution, sophantering och varor i hantverkares 
fordon till de godstransporter konsumenten utför vid inköp. Utförs oftast med bil, lastbil 
eller cykel. 
 
civilingenjör civil engineer 
Examenstitel. 
 
Contram Contram 
Dynamisk trafikmodelleringsprogramvara för modellering av nätverk där trafikflöden 
varierar över tid. 
 
Cube Cube 
Ett mjukvarupaket för trafikprognoser med integrerad GIS. Ingår bland annat i Samgods. 
 
CVM-metoden contingent valuation method (CVM)  
Se scenariovärderingsmetoden (CVM). 
 
 

  

                                                 
12 Godstransporter i staden – citylogistik: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-
transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/ 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
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D 
data data 
Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning 
eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel. Data beskrivs eller återges 
på ett formaliserat sätt som är lämpligt för digital bearbetning, kommunikation och 
tolkning. 
 
data mining data mining 
En generisk (allmän) term för en rad tekniker som handlar om att söka nya relationer och 
mönster eller söka stöd för hypoteser ur ett, ofta stort, dataset som inte är avsett för detta. 
 
datadelning data sharing 
Handlar om att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Exempelvis 
för automatiska fordon.  
 
datadriven utveckling data-driven development 
Datadriven utveckling kan vara att låta fakta och data och inte bara intuition eller erfarenhet 
påverka utvecklingen. Kan också vara att bygga verktyg, förmågor och kultur som agerar på 
data i sin  verksamhet för att förbättra den och kunna fatta bättre beslut. Datadriven analys 
handlar om att bygga sina analyser på fakta. 
 
datakälla inom IT data source in IT 
Strukturerad uppsättning data som görs åtkomlig för en eller flera verksamheter. En 
datakälla hanteras av en applikation. Datakällor används av applikationen för att omvandla 
data till presentabel information. 
 
deduktion deduction 
Se deduktiv metod. 
 
deduktiv metod deductive method 
Deduktion är generellt identiskt med härledning av slutsatser från givna premisser. Det 
vetenskapliga förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom.  
Jämför med induktiv metod och  induktiv-deduktiv metod. 
 
defaultvärden default values 
Standardiserade värden, för exempelvis kostnader, som kan tillämpas över hela linjen för att 
få en uppskattning av exempelvis kostnaderna, om det inte finns mer lämpliga värden för en 
viss situation.   
 
delnod subnode 
Avser en punkt där någon egenskap hos exempelvis vägen förändras. 
 
demografi demography 
Vetskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Inklusive relaterade 
frågor som bostäder och socioekonomiska indata. 
 
deskriptiv statistik deskriptive statistics 
Beskrivande statistik som går ut på att sammanfatta data med exempelvis lägesmått, 
spridningsmått och olika diagram.  
 
deskriptiv analys deskriptive analysis 
Hur något verkligen är. I många sammanhang krävs verkliga fakta som underlag för att 
komma till rimliga slutsatser och/eller fatta vettiga beslut. En deskriptiv teoris målsättning  
är att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut och i vilken mån människor 
faktiskt tillämpar de rekommendationer som ges av olika normativa beslutsteorier. 
Maximering av förväntad nytta kan inte alltid förklara människors beteende. Vi undviker 
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ofta säkra förluster, även till priset av att vi riskerar en ännu större förlust som inte är helt 
säker. Vi överskattar gärna små sannolikheter medan stora sannolikheter underskattas.  
 
destination, målpunkt, tillnod destination 
Platsen eller zonen där en resa slutar. En zon är en destination för flera olika resor. Jämför 
med startpunkt som är där resan börjar. Sorteras ibland i från/till matriser. Se även 
från/till matriser origin-destination matrix (O/D matrix). 
 
destinationsval destination choice 
Processen genom vilken en resenär från en frånnod väljer en tillnod för att utföra en 
aktivitet för ett specifikt ändamål. Konventionella modeller gör destinationsvalet via en 
deterministisk områdesfördelning, exempelvis via en gravitationsmodell. 
Alternativet är en explicit valmodell som exempelvis en logitmodell. 
 
deterministiskt (system) deterministic system 
Ett system kallas deterministiskt om man med god noggrannhet kan förutsäga dess framtida 
uppträdande endast med hjälp av en uppsättning kända parametrar.  
 
digital infrastruktur digital infrastructure 
Ett av delmålen för ett hållbart digitaliserat Sverige handlar om digital infrastruktur.13 Hela 
Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila 
tjänster och som stödjer digitalisering. För ett modernt samhällsbygge är infrastruktur en 
förutsättning och digitalisering är beroende av en fungerande infrastruktur. Den omfattar 
allt från (hårda) fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för trafikhantering. Hård 
infrastruktur är bland annat kablar, master och basstationer, det vill säga det som 
transporterar data. Mjuk infrastruktur är bland annat lagar, standarder, 
begreppsanvändning och internetprotokoll, det vill säga det som gör att data kan utbytas. 
 
digital transformation digital transformation  
Digitalisering på individ- och samhällsnivå då analog information överförs till digital form. 
 
digitala tjänster digital services 
Digitala tjänster karaktäriseras av att man på olika sätt utnyttjar den digitala teknikens 
förmåga att hantera stora datamängder snabbt, förmåga till snabbare kommunikation 
mellan individer (förmedlandet av kontakt via e-post, chatt, videokonferens) och mellan 
individer och databaser oberoende av rumsliga avstånd. 
 
digitalisering digitalization 
Digitalisering innefattar nya informationstjänster, ökad automatisering med mera. Detta 
kan förväntas påverka transport- och infrastrukturkostnader, säkerhet, miljö och 
transporttider på ett sådant sätt att det förändrar efterfrågan och krav på transportsystemets 
prestanda. Kan också påverka efterfrågan på transporter. 
 
direkta effekter direct impacts 
En samhällsekonomisk analys skall innehålla både direkta (primära) och indirekta 
(sekundära) effekter av den åtgärd som analysera men får å andra sidan inte innehålla 
dubbelräkning. De primära effekterna är effekter för de som direkt berörs av det 
handlingsalternativ som utvärderas (den primära marknaden) medan de sekundära 
effekterna är sådana som uppstår som en konsekvens på andra marknader (sekundära 
marknader).  
Till de ”direkta effekterna” räknas alla effekter som åtgärden skapar i form av förändrat 
konsument- och producentöverskott inklusive de externa effekter som åtgärden skapar och 
även direkta budgeteffekter för staten. Se figur 16.Direkta effekter är förändringar i en 

                                                 
13 Regeringens hemsida 14 juni 2018: https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/digitaliseringsstrategin/digital-infrastruktur/ 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-infrastruktur/
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första omgång. Om en transportåtgärd innebär att din generaliserade kostnad minskar 
med x kronor per dag, så är det direkta effekter.  
När du exempelvis använder dina inbesparade budgetmedel och din inbesparade tid på 
”sekundära  marknader” så kommer där att uppstå ”indirekta effekter” från 
transportåtgärden. När effekter på det sättet färdas från den primära marknaden till 
sekundära marknader skulle det vara dubbelräkning att räkna dom en gång till. Däremot 
om de effekter som uppstår på de sekundära marknaderna är större än de som uppstod på 
primära marknaden så skall överskottet räknas med och likadant om effekter på den 
sekundära marknaden är en följd av men oberoende av den primära marknadens effekter 
skall det räknas med. Se figur 5, 17 och 25 som söker illustrera hur effekter färdas emellan 
marknader och hänger ihop och figur 26 som illustrerar en samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys (till vänster) kontra ekonomiska tillväxteffekter och/eller 
större ekonomiska effekter (till höger).  
                   
direkta sysselsättningseffekter direct employment effects 
Med direkta sysselsättningseffekter av infrastrukturåtgärder brukar menas den 
sysselsättning som är kopplad till bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och 
leverantörer. Om det skall uppstå indirekta sysselsättningseffekter inom andra branscher 
beror på läget i ekonomin och förd politik. Se även multiplikatoreffekt och figur 26. 
 
disciplin discipline 
Vetenskapsgren, fackområde. Jämför med vetenskaplig disciplin. Se även neoklassisk 
nationalekonomi. 
 
diskontering, nuvärdesberäkning  discounting 
Omräkning av ett belopp bakåt i tiden med hänsyn tagen till en viss ränta. Metod som 
möjliggör jämförelse mellan intäkter och kostnader som uppstår vid olika tidpunkter, 
genom att dessa räknas om till jämförbara mått med hjälp av en diskonteringsränta. 
Metoden speglar att vi värderar framtida effekter lägre än effekter som inträffar idag. Med 
metoden kan man visa hur snabbt värdet av framtida intäkter och kostnader avtar med 
tiden.  
Motsatsen, dvs att räkna om ett värde framåt i tiden heter diskontering framåt eller bara 
diskontering. Det handlar då om att göra en ränta-på-ränta beräkning. Ett annat idag mer 
ovanligt sätt att beskriva detta är kapitalisering. Se figurerna 10a-10d. 
 
diskonteringsränta, kalkylränta  discount rate 
Den ränta med vilken framtida värden diskonteras till nuet (eller tvärtom). Används 
synonymt med kalkylränta och avkastningskrav. 
Den samhällsekonomiska diskonteringsräntan skiljer sig från en företagsekonomisk 
diskonteringsränta i det avseendet att den försöker avspegla hela samhällets syn på hur 
framtiden bör värderas gentemot nuet. Diskonteringsräntan används för att diskontera 
nyttor och kostnader som inträffar vid olika tillfällen i framtiden till en gemensam tidpunkt, 
vanligen nutid. Diskonteringsräntan avser den takt som nyttor och kostnader räknas ner. 
När nyttor eller kostnader istället räknas upp kallas det diskontering framåt, bara 
diskontering eller tidigare kapitalisering. Nivån på diskonteringsräntan har stor betydelse 
för utfallet av en samhällsekonomisk kalkyl. Diskonteringsräntan kan ses som 
individernas avkastningskrav för att avstå från konsumtion idag. Diskonteringsräntan 
beaktar även den osäkerhet som uppkommer vid bedömning om framtiden.  

Eftersom transportekonomiska kalkyler utförs i de priser som gäller vid en viss tidpunkt är 

diskonteringsräntan en real diskonteringsräntaränta, vilket innebär att den diskonterar 

nyttor och kostnader som är uttryckta i fasta priser. Real diskonteringsränta och fasta 

priser innehåller inte inflation. En ränta som innehåller inflation heter nominell ränta.  

Jämför med tidspreferens. För att konvertera en nominell ränta till en real ränta kan man 

använda följande formel.  

𝑟 =  
𝑟𝑛𝑜𝑚−𝑖𝑛𝑓

1+𝑖𝑛𝑓
   , r= diskonteringsräntan (real), rnom = nominell ränta, inf= förväntad inflationstakt 
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diskonteringsår base year 
Det år under vilket de värderade effekterna och kostnaderna i projektet skall uttryckas. 
Se basår. 
 
diskret discrete 
Som vetenskaplig term betyder diskret åtskild, icke kontinuerlig. Exempelvis så behandlar 
diskret matematik heltal.  
 
diskreta val discrete choice 
Ett modelleringssätt som representerar en beslutsfattares val bland en begränsad 
uppsättning distinkta valalternativ. Exempelvis valet mellan bil, buss eller gång. Se 
diskreta valmodeller. 
 
diskreta valmodeller discrete choice models, qualitative choice models 
Förutser val mellan två eller flera diskreta val, exempelvis att välja mellan transportsätt. 
”Diskreta valmodeller” gör modellval som efterliknar människors val när man har att välja 
mellan en begränsad uppsättning alternativ. Modellerna kan även användas för att 
undersöka val av organisationer som företag och myndigheter. 
Valmodellerna relaterar statistiskt de val som varje person gör till de attribut som är 
förknippade med personen och attributen till de alternativa val som är tillgängliga för 
personen. Till exempel är valet av vilken bil en person kommer att köpa relaterat till 
personens inkomst och ålder och bilens drivmedel, storlek med mera. Valmodellen 
uppskattar sannolikheten för att personen väljer ett visst alternativ och uppskattar också hur 
valen kan komma att ändras beroende på förändringar i socioekonomiska 
förklaringsvariabler eller förändringar i attributen för alternativen som man kan välja 
mellan.   
De diskreta valmodellerna anger sannolikheter för en persons val i en uppsättning 
alternativ. I praktiken känner vi inte till alla faktorer som påverkar valen eftersom våra 
observationer bara delvis kan fånga beteenden och mätningarna är ofullständiga. Därför 
utgår diskreta valmodeller från stokastiska (slumpmässiga) antaganden om ej observerade 
faktorer som relaterar till valalternativen, smakvariation mellan människor och skillnader 
över tid samt heterogena uppsättningar val. Inom transportekonomi används ”diskreta 
valmodeller” för att prognosticera efterfrågan inom planerade förändringar av 
transportsystemen, till exempel ruttval, byte av färdslag med mera. Det finns många olika 
former av diskreta valmodeller som finns beskrivna i läroböcker:  
Binary Logit, Binary Probit, Multinominal Logit, Conditional Logit, Multinominal Probit, 
Nested Logit, Gerneralized Extreme Value Models, Mixed Logit, Exploded Logit. 

 
diskreta värden discrete values 
Är värden som är åtskilda från varandra till skillnad mot kontinuerliga värden som kan 
representeras av en grafisk linje i en funktion.  
 
  

”A good way to do econometrics is to look for good natural experiments and use 
statistical methods that can tidy up the confounding factors that Nature has not 
controlled for us.” 
 
Daniel McFadden  
 
Amerikansk nationalekonom och statistiker.  
Nobelpris i ekonomisk vetenskap år 2000 
”för hans utveckling av teori och metoder för analys av diskreta val”.  
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diskret variabel discrete variabel 
Diskreta variabler kan enbart anta vissa värden inom sitt variationsområde. Exempelvis 
antal passagerare, antal fordon och så vidare. Jämför med kontinuerlig variabel. 
disponibel inkomst disposable income 
Summan av alla inkomster (oftast hushållens) räknat efter skatt och inklusive barnbidrag, 
sjukpenning och andra transfereringar 
 
diversitet, mångfald diversity 
Diversitet är ett mått i modellsammanhang på ett områdes blandning av markanvändning, 
närmare dess balans mellan jobb och befolkning.  
Diversity kan även avse ”mångfald” det vill säga olikheter och sammansättning vad gäller 
kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning med mera. 
 
djupinlärning deep learning 
Teknik för att utföra maskininlärning inspirerad av hjärnans eget nätverk av neuroner. 
Se figur 2. 
 
drabbade betalar (principen), den förorenade betalar victim pay principle (VPP) 
Se förorenaren betalar (principen) och drabbade betalar (principen). 
 
drift operations 
Kombination av alla tekniska, administrativa och styrande åtgärder, annat än 
underhållsåtgärder, som resulterar i att enheten är i bruk.  
Anmärkning: Underhåll som utförs av operatörer räknas inte som drift. 
Exempel på driftåtgärder är trafikstyrning, trafikövervakning, trafikinformation, 
elförsörjning, reglering av broar och körning av färja. 
Drift kan avse åtgärder på såväl vägsträcka, järnvägssträcka, farled eller flygled som inte är 
underhållsåtgärder. 
 
dubbelräkning double counting 
Effekter riskerar att bli dubbelräknade. Det beror på att grundeffekter ofta har 
konsekvenser som löper i en effektsambandskedja och att effekter därför kan bedömas 
på olika sätt beroende på vilken del i effektkedjan man tittar på. Att effekterna benämns 
med olika namn kan ibland ge intrycket av att det finns fler effekter, när det egentligen är en 
och samma effekt. Det behövs också en metodik för att hantera, redovisa och väga samman 
effekter som av olika skäl (mestadels praktiska) inte ingår i den monetärt värderade 
kalkyldelen av CBA.  
Risken för dubbelräkning måste undvikas. Merparten av effekterna fångas genom att 
registrera vad som händer i transportsystemet, till exempel i områden med stora flaskhalsar, 
platser där det kan finnas stordriftsfördelar eller vid tillfällen då stora intrång sker vid 
byggande av ny infrastruktur. I övrigt färdas effekterna som mäts i transportsystemet ut i 
hela ekonomin över tid vilket innebär att om man söker mäta effekterna någon annanstans i 
det ekonomiska flödet så blir det i huvudsak samma nyttor som man mäter flera gånger, dvs 
dubbelräkning.   
Ett exempel på dubbelräkning hämtat från EU kommissionens handbok14 (2015), handlar 
om felet att räkna med sekundära nyttor. Om en väg anläggs eller byggs om, kan man ofta se 
att  det blir ökad handel i anslutning till denna väg. Dessa nyttor skall dock inte läggas till 
vägkalkylen då det mest handlar om att den kommersiella verksamheten förskjuts så att 
nettovinsten av den ökande handeln för samhället kan vara liten eller noll. 
Ekonomin kan ofta ses som ett flöde där man kan mäta att flödet blivit större genom någon 
åtgärd men den ökningen blir inte större för att man mäter flera gånger på olika ställen i 
flödet däremot kan man visa att ökningen av flödet kommer till användning på olika sätt. 

                                                 
14 European Commission (2015), Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-
investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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Jämför med cirkulärt flöde, ej beräknade effekter, ekonomisk effektanalys (EEA) 
och figur 5, 25 och 26.  
 
dummyvariabel dummy variable 
En dummy är en abstraktion av ett verkligt attribut för att exempelvis underlätta 
modellanalys. Dummyvariabeln har bara två värden, 1 och 0, och kan tillexempel stå för 
kön. 
En dummyvariabel kan användas vid regressionsanalys för att indikera närvaron eller 
frånvaron av ett visst värde för en ursprunglig variabel.  
Vid analys av utbud och efterfrågan med hjälp av en transportalgoritm måste det totala 
utbudet vara lika med den totala efterfrågan varför en dummy efterfrågenod läggs till 
om utbudet överstiget efterfrågan eller en dummy utbudsnod läggs till om efterfrågan 
överstiger utbudet. 
 
Dunning-Krugereffekten Dunning Kruger effect 
Är en kognitiv bias (partiskhet) som ger en felaktig självbild som innebär att den som inte 
har kunskap också är oförmögen att förstå att hen överskattar sin kunskap. Samtidigt 
tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens 
gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är 
lätt för andra. Effekten kan leda till att den som inte har kunskap tror att hen inte behöver ta 
del av objektivt beslutsunderlag före beslut utan tror sig redan ha kunskap och att den som 
tar fram ett beslutsunderlag tror att det är självförklarande.  
 
dynamisk effektivitet dynamic efficiency 
Handlar om att med hjälp av utveckling av bättre teknik och arbetsmetoder kunna 
kombinera både gamla och nya resurser till den mest effektiva kombinationen. Jämför med 
statisk effektivitet som handlar om att hitta den mest effektiva kombinationen av 
befintliga resurser vid en given tidpunkt.  
Jämför med produktionsmöjlighetskurvan i figur 3. ”Statisk effektivitet” handlar om 
att ta sig från O ut till produktionsmöjlighetskurvan. ”Dynamisk effektivitet” inbegriper att 
man med hjälp av ny teknik och nya metoder även kan få produktionsmöjlighetskurvan att 
bukta ut och att ta sig dit. 
 
dynamisk modell dynamic model 
I dynamiska modeller beskrivs hur systemegenskaper, variabler förändras över tiden. En 
dynamisk modell kan användas som grunden i en simulering. Jämför med statisk modell. 
 
dynamisk nätutläggning dynamic traffic assignment 
Nätutläggning med dynamisk (i motsats till fast) efterfrågan. Genom att reseefterfrågan 
och trafikflödena integreras kan man få färdmedelsbyten, tillkommande och försvinnande 
trafik och ändrade destinationer medan man vid fast efterfrågan endast får 
förändringar i ruttval. 
 
dödviktsförlust (DVF), dödviktskostnad, allokativ ineffektivitet, 
allokeringsförlust dead weight loss (DWL) 
Välfärdsförlust som uppstår för det totala samhällets välfärd (konsument- och 
producentöverskotten) när en marknad producerar på en produktionsnivå som inte är 
samhällsekonomiskt optimal (det vill säga att marginalintäkten är lika med 
marginalkostnaden). Dödviktsförlusten är inte en omfördelning utan en förlust för hela 
samhället. En orsak till dödviktsförlusten kan vara marknadsmisslyckanden eller att  
skatter eller annan intervention på marknaden minskar dess effektivitet. Se figurerna 6, 
15 och 24. Jämför med marginell överskottsbörda. 
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Figur 6. Dödviktsförlust dead-weight loss. Marginalintäkt marginal revenue. 
Monopol monopoly. Perfekt konkurrens perfect competition.  
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E 
effekt (elektrisk) power (electrical)   

effekt (kraftfull), inverkan, verkan (konsekvens), påverkan impact15 , (effect) 
Impact kan vara en kraftfull effekt eller påverkan. Det är den kraftfulla effekt som en 
handling eller ett fenomen (särskilt något nytt) har på något eller någon. Kan komma att ge 
en påverkan som leder till mer djupgående förändringar som ger konsekvenser för utfall och 
resultat. Impact är en generisk (allmän) term för att beskriva förändringar eller långsiktiga 
effekter på samhället som ofta kan hänföras till projekt. Se även effekt effect vilket är 
ungefär förändring eller nytt resultat som inträffar till följd av vidtagen åtgärd. 
Impact och effect används ofta synonymt på engelska men impact är alltså mer av påverkan 
från en handling eller en förekomst medan effect är mer av konsekvensen eller resultatet av 
en handling eller en förekomst. 
 
effekt, verkning, inverkan, påverkan effect, (impact) 
Ungefär förändring eller nytt resultat. Är en avsiktlig eller oavsiktlig förändring som 
inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat. Effekten 
är resultatet av en handling eller ett fenomen. Effekter kan exempelvis vara förändringar av 
ett tillstånd i transportsystemet som en följd av en infrastrukturhållares åtgärder eller 
effekter i samhället (utanför transportsystemet) som en följd av infrastrukturhållares 
åtgärder. Effekter på trafikeringen och transportsystemet kan likaledes bero på andras 
beslut och åtgärder i samhället, exempelvis politiska beslut om regleringar och styrmedel 
eller lokaliseringsbeslut kring markanvändning (bostäder och företag). Exogena 
händelser som exempelvis finanskriser, förändringar i sysselsättning eller pandemier 
innebär också effekter på trafikeringen och transportsystemet.  Se även effekt (kraftfull) 
impact som är effekter och påverkan som leder till djupgående förändringar. Impact och 
effect används ofta synonymt på engelska men impact är alltså mer av påverkan från en 
handling eller en förekomst medan effect är mer av konsekvensen eller resultatet av en 
handling eller en förekomst. 
 
effektantaganden impact assumptions 
Är effektsamband med en lägre bevisbörda än ett effektsamband därför att det saknas 
empiri och statistiska mätserier, används ofta för helt nya företeelser och ändras till 
effektsamband efterhand som mätdata blir tillgängliga. Effektantaganden är 
expertbedömningar i avsaknad av säkerställd kausalitet eller korrelation mellan 
systematiskt insamlad data. Se även effektsamband och kvalitativ analys. 
 
effektbedömning impact assessment (IA) 
Uttrycket rymmer både kvantitativa effektberäkningar av effekter och kvalitativa 
effektantaganden. Se samlad effektbedömning (SEB) för tillämpning inom 
transportområdet. 
 
effektbedömningar i EU impact assessment in EU16 
Se samhällsekonomisk analys i EU economic analysis in EU och 
samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys social impact assessment. 
 
effektberäkning impact calculation 
Effektberäkningar innebär att kvantitativt utvärdera hur ett styrmedel, en åtgärd eller ett 
paket av styrmedel och åtgärder påverkar ett utfall. Se effekter, effektsamband och 
effektmodeller.   
 
 

                                                 
15 ”a powerful effect that something, especially something new, has on  someone or something”, Cambridge 
Dictionary 
16 European commission: Impact assessments https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/impact-assessments_en 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
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effektbrist power shortage 
Effektbrist uppstår när det inte finns tillräckligt mycket el att tillgå vid en viss tidpunkt. 
Exempelvis under en enskild timme en väldigt kall och vindstilla dag då efterfrågan är stor. I 
system med stor andel väderberoende energi är risken för effektbrist av naturliga skäl större, 
men kan avhjälpas genom att förstärka elnätet. 
 
effektförändringar impact changes 
 
effektiv ränta effective rate 
Tar hänsyn till alla lånekostnader (räntor, avgifter och om räntorna betalas i för- eller 
efterskott) och gör en jämförelse mellan olika lån enklare. Se även internränta (IR). 
 
effektivitet efficiency  
Innebär att det kommer ut ett gott och målinriktat resultat för någon. Är ett förhållande 
mellan uppnått resultat och använda resurser (uppoffringar), det vill säga en prestation och 
måluppfyllelse i förhållande till resursinsats. I ett producerande företag råder det effektivitet 
om det inte går att öka produktionen av en viss vara eller tjänst utan att minska 
produktionen av någon annan. Uttrycks ibland som en kvot mellan någon form av resultat 
och en uppoffring enligt formeln Effektivitet = Resultat /Uppoffringar. Det är i denna form 
främst ett relativt mått och blir intressant vid en jämförelse till exempel över tid eller 
mellan olika åtgärder, vad gäller uppnådda effekter och samhällsnytta. Jämför med 
samhällsekonomisk effektivitet (handling) social efficiency och samhällsekonomisk 
effektivitet (mål) economic efficiency. 
 
effektivitet (kostnadseffektivitet) effectiveness  
Effektivitet effectiveness beskrivs ibland även som yttre effektivitet eller 
resultateffektivitet. Graden av måluppfyllelse. Förmågan att nå ett på förhand definierat 
önskat resultat, mål, effekt eller nytta benefit så effektivt som möjligt, det vill säga att ju 
lägre kostnad eller uppoffring som behövs för att nå det man siktar på desto större är 
effektiviteten (kostnadseffektiviteten). Jämför med samhällsekonomisk 
kostnadseffektivitetsanalys social cost-effectiveness analysis (SCEA).  
 
effektivitetsförlust loss of efficiency 
Se dödviktsförlust (DVF) deadweight loss (DWL) och överskottsbörda excess burden 
samt figurerna 6, 15 och 24.  
 
effektmodeller impact and  effect models  
Efterliknar verkligheten med hjälp av funktioner och siffervärden. Modellen är ett försök 
att beskriva en del av verkligheten, det vill säga hur det är och hur det kan bli. En modell kan 
bygga på flera evidensbaserade effektsamband. Ett exempel är ”Trafiksäkerhetsmodellen”. 
En effektmodell ingår ofta som en modul i ett verktyg. Effektmodellen kopplar ihop 
åtgärder i transportsystemet med effektsamband och genererar beräknade förväntade 
effekter som resultat. Dvs åtgärd A ger statistiskt sannolikt effekt B till storleken C när 
förhållandet D råder. 
En effektmodell kan ofta även kopplas ihop med värderingar för att beräkna nytta 
(båtnad) benefit men är alltså steget före nyttoberäkningen. Effektmodellerna beskrivs i 
anslutning till gällande förutsättningar och indata17 och prognos-, analys- och 
kalkylverktyg18 19. 
 
  

                                                 
17 Gällande förutsättningar och indata: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-
indata/ 
18 Prognos-, analys- och kalkylverktyg https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/ 

19 Exempel på några av de vanligaste vägeffektmodellerna finns här: Vanliga Effektmodeller 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/
https://www.trafikverket.se/contentassets/6c2d03e0c9b44760b606c20360f8ddff/eva_dokumentation_del1_anv_effektmodeller.pdf
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effektmål impact goal 
Mål för önskad förändring som förväntas inträffa som en följd av vidtagna åtgärder eller 
projekt och som annars inte skulle ha inträffat. Se effektsamband för sambandet mellan 
effekt och mål. 
 
effektsamband effects and impacts 
Effektsamband är samband mellan åtgärder och deras effekter för samhället eller en 
tillståndsförändring och dess effekt, d.v.s. visar vilken påverkan förändringen kan föra med 
sig. Effektsambanden dokumenteras i effektkataloger.20 
Effektsamband är deskriptiva, ungefär hur något verkligen är eller kommer att bli givet 
vissa förutsättningar. De är evidensbaserade och utgår från statistiska data och bästa 
möjliga kunskap om verkliga samband.  
Effektsambanden skiljer sig från uppsatta effektmål om vilka effekter vi vill uppnå. Mål är 
normativa, ungefär hur vi önskar att något bör vara eller skall komma att bli. Genom att 
kombinera olika åtgärder med dess deskriptiva effektsamband kan vi beräkna hur troligt det 
är och hur vi skall kunna nå våra mål.  
Ett exempel på ett effektsamband kan vara sambandet mellan en underhållsåtgärd och 
anläggningens tillstånd. Ett annat exempel är mellan anläggningens tillstånd och 
restidslängder. Effektsamband används exempelvis vid planering, prioritering eller 
uppföljning av åtgärder i transportsystemet.  
Effektsamband kan delas in i tre kvalitetsklasser:  

1. Verifierade effektsamband - samband av god kvalitet och säkerställd kausalitet 
(ungefär samband mellan orsak och verkan).  

2. Effektkorrelationer – samband som genom tillgång till systematiska data har en 
säkerställd korrelation (ungefär styrka och riktning mellan variabler) mellan 
åtgärd och effekt, men kausaliteten behöver inte vara säkerställd.  

3. Se effektantaganden.  
 
effektsambandskedja, effektkedja effect chain 
Effekter impacts and effects kan ibland uppstå i flera led där en insats leder till en annan 
effekt och så vidare. Kan användas för att visa vilka mellanliggande led (mellanliggande 
effekter) som måste uppfyllas för att det slutliga målet (sluteffekten) ska kunna nås. En 
effektkedja kan exempelvis bestå av dels ett samband mellan åtgärd och en 
tillståndsförändring, dels ett samband mellan tillståndsförändringen och dess konsekvenser 
i samhället. 
 
effektstudier effect studies 
Effektstudier skiljer sig från studier av resultat såtillvida att en effekt är en förändring som 
inträffar som en direkt följd av en händelse eller genomförd insats och som inte annars 
skulle ha inträffat, medan ett resultat kan beror på flera olika samverkande eller 
motverkande händelser. Vid effektstudier söker man isolera själva effekten från andra 
händelser som påverkar och intar därför  ett kontrafaktiskt synsätt. Vad skulle ändå ha 
inträffat om man inte genomfört åtgärden vars effekter man studerar jämfört med vad som 
faktiskt händer? Vad skulle ha inträffat om man genomförde en helt annan insats jämfört 
med vad som faktiskt händer?  
 
effektutvärdering impact evaluation  
Utvärdering av en utvecklingsinterventions effekter (kortsiktiga eller långsiktiga, direkta 
eller indirekta, avsedda eller oavsedda). Term som framförallt används av myndigheten 
SIDA. 
 
efterfrågan demand 
Efterfrågan på mängden transporter som önskas till ett givet pris är vanligen definierat för 
specifika användare på en viss tid och plats. 
Nyttan (båtnad) benefit av en vara, resa eller annan tjänst motsvarar vår betalningsvilja 
som vi kan uttrycka i pengar. Ju större nytta utility vi förväntar oss desto mer är vi villiga 

                                                 
20 www.trafikverket.se/effektsamband 

http://www.trafikverket.se/effektsamband
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att betala. Efterhand som vi konsumerar eller reser och transporterar uppstår en mättnad 
som innebär att vi vill betala mindre för ytterligare en resa. Det kallas för avtagande 
marginalnytta. När vi inte kunnat resa på semester på länge har vi kanske en hög 
efterfrågan och hög betalningsvilja för att resa men när vi kommer hem vill vi kanske inte 
ens resa direkt igen även om vi erbjuds gratisresor.   
Sambandet mellan nytta (båtnad) benefit och betalningsvilja betyder att ju lägre priset är på 
det vi efterfrågar desto mer vill vi ha av varan eller tjänsten men ju högre priset är desto 
mindre av varan eller tjänsten vill vi köpa. 
En efterfrågekurva visar kvantiteterna av en viss vara, resa eller annan tjänst som vi 
efterfrågar till ett prisintervall under en viss tidsperiod. Efterfrågekurvan mäter det värde en 
individ lägger på varje enhet av nyttigheten. Höjden på efterfrågekurvan visar det belopp 
hen är villig att betala för en extra enhet. Det vill säga höjden på efterfrågekurvan mäter 
konsumentens marginella betalningsvilja. När vi summerar individernas olika 
efterfrågekurvor får vi marknadens efterfrågekurva.   
Efterfrågekurvan kommer att luta nedåt och representerar en marginalvärdeskurva  
marginal benefit curve.  Den visar vid varje kvantitet konsumenternas (resenärernas) 
värdering och betalningsvilja. Se figur 7 och jämför gärna med figur 12. 
 

 
 
Figur 7. Efterfrågekurva (E) demand curve (D) = marginalvärde (MV) marginal 
benefit (MB). Visar vid varje kvantitet resenärernas betalningsvilja.  
 
efterfrågans inkomstelasticitet income elasticity of demand 
Efterfrågans inkomstelasticitet visar hur efterfrågan av någon nyttighet (exempelvis resor, 
transporter, bilar, cyklar etc.) påverkas av en förändring i konsumentinkomsten. Den mäts 
som förhållandet mellan den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet och den 
procentuella inkomstförändringen. Om en ökning av en grupps inkomster är 2% och leder 
till att man ökar sitt resande i km med 1% är inkomstelasticiteten för efterfrågan på resande 
i km 1/2= 0,5.  
 
efterfrågans korspriselasticitet cross-price elasticity of demand 
Se korspriselasticitet. 
 
efterfrågans egenpriselasticitet price elasticity of demand 
Se efterfrågeelasticitet. 
 
efterfrågeanalys demand analysis 
Efterfrågeanalysen för transporter omfattar i/ prognoserser för framtida transportvolymer 
och framtida infrastruktur och fordon, ii/ utvärdering av framtida nyttor (båtnad) och 
kostnader, och iii/ utveckling av planer för transportsystemet. 
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efterfrågeelasticitet elasticity of demand, price elasticity of demand 
En nyttighets priselasticitet (exempelvis för resor och transporter) är ett mått på hur 
känslig den efterfrågade kvantiteten är för priset. När priset stiger sjunker den efterfrågade 
kvantiteten för de flesta nyttigheter men den sjunker olika mycket för olika saker. 
Priselasticiteten ger den procentuella förändringen av efterfrågad kvantitet när det sker en 
procents ökning av priset och allt annat är oförändrat. Om exempelvis elasticiteten är -0,5 
betyder det att en prisökning på en procent leder till en minskning av efterfrågan med 0,5 
procent. Är ett mått på vilken effekt priset har på efterfrågan av exempelvis resor och 
transporter. 
Andra elasticiteter visar hur den efterfrågade kvantiteten förändras beroende av andra 
variabler. Se exempelvis efterfrågans inkomstelasticitet. 
Se figurerna 12, 18, 23 och 24. 
 
efterfrågefunktion demand function 
Efterfrågefunktionerna ska avspegla egenskaper vid olika transportaktiviteter samt 
egenskaper hos själva transportsystemet och resultera i nätverksflöden bestående av 
volymer och restider. Efterfrågefunktionerna relaterar även volymerna till funktioner av 
egenskaper hos en viss geografi och befolkning. 
 
efterfrågekurva demand function 
se efterfrågan 
 
efterfrågeöverskott demand surplus 
Är när den efterfrågade kvantiteten överstiger den utnyttjade kvantiteten vid en given 
prisnivå. Jämför gärna med naturligt monopol. Se figur 27. 
 
efterkalkyl, efteranalys ex post calculation, ex post CBA 
Genomförs i transportsektorn regelmässigt året efter öppnandet samt fem år efter 
öppnandet. Denna typ av analys används för att politiskt följa upp genomförda investeringar 
samt för att användas för lärande för kommande analyser. Optimalt skall såväl 
trafikeringens utveckling som övriga effekter och nyttor benefit följas upp och sättas i 
relation till ex ante, ex ante CBA.  
För anläggningskostnaderna vid en investeringsåtgärd genomförs en efterkalkyl. 
Efterkalkyler syftar till att systematiskt ta vara på erfarenhet och till att förbättra framtida 
förkalkyler och beslutsfattande. Vid efterkalkyleringen av kostnaderna används verkligt 
utfall och jämförs mot vad som var kalkylerat. 
Jämför med in medias res CBA. 
 
efterlevnadskostnad compliance costs 
Efterlevnadskostnader är alla kostnader som företag använder för att följa statliga 
bestämmelser. Vid nya regler och lagar behöver man i effekt- och konsekvensbedömningar 
utöver förväntade effekter på samhället även beakta vilka nya efterlevnadskostnader som 
kan uppstå såväl i företagen som hos de myndigheter som skall följa upp efterlevnaden. EU 
kommissionen hänvisar i sina riktlinjer till OECDs manual om efterlevnadskostnad.21  
 
ej beräknade effekter22 non-monetised effects and impacts 
I praktiken är det av olika skäl inte alltid möjligt att beräkna och värdera alla relevanta 
effekter i en samhällsekonomisk kalkyl. Dels finns det genuint svårvärderade effekter, men 
det kan också finnas praktiska eller resursmässiga skäl till att man ibland inte beräknar alla 
relevanta effekter. En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) består av en 
samhällsekonomisk nyttokostnadskalkyl (SEK) med beräknade/värderade effekter + 
verbala bedömningar av de effekter som vi inte kan beräkna/värdera. Se figur 8. 
 

                                                 
21 OECD Regulatory Compliance Cost – Assessment Guidance. https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/compliance-costs.htm 

22 Trafikverket: Samhällsekonomisk analys _ Ej beräknade effekter 

 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/compliance-costs.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/compliance-costs.htm
https://www.trafikverket.se/contentassets/3fe5c77a366b46088fa89d6f2cedcd21/samhallsekonomisk-analys---ej-beraknade-effekter.pdf
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Figur 8. Alla relevanta effekter skall ingå i samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys! Ej 
beräknade effekter = Verbalt beskrivna och bedömda effekter. 
 
ekologisk hållbarhet ecological sustainability 
se miljömässig hållbarhet 
 
ekonometri econometrics 
Tillämpningen av statistiska metoder vid estimering av ekonomiska modeller. 

ekonomi economy 
Kommer från det grekiska ordet ”oikonomia” som betyder hushållning, förvaltning. 
Ekonomi är att hushålla med begränsade (knappa) resurser på bästa möjliga sätt. Handlar 
om att välja mellan olika handlingsalternativ på bästa sätt med hänsyn både till hur resurser 
kan skapas, transformeras och användas. 

ekonomisk effektanalys (EEA) economic impact analysis (EIA) 

Är analys av de totala effekterna på den ekonomiska aktivitetsnivån. Ekonomiska 
tillväxteffekter är effekterna som ett projekt eller en politik har på ekonomin i ett visst 
område, mätt i termer av förändringen i företagens omsättning, jobb, produktion, inkomster 
eller skatteintäkter. Därför kallas dessa ekonomiska effekter ofta just tillväxteffekter.  Medan 
den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen (SEA) är till för att härleda en 
bestämd åtgärds samhällsekonomiska välfärdseffekter (jämfört med dess kostnader), är 
ekonomisk effektanalys (EEA) till för att härleda hur ett projekt eller en politik påverkar 
storleken och typen av ekonomisk aktivitet i en region eller i hela landet. Den 
makroekonomiska metoden EEA används relativt omfattande  och parallellt med den 
mikroekonomiska SEA i bland annat Nordamerika.23 
Ekonomiska tillväxteffekter kan komma från flera olika källor, inklusive tids- och 
transportkostnads inbesparingar för företag och hushåll. Samt förstärkta lokala och 
regionala arbetsmarknader, påverkad markutveckling eller ökad turism. 
I alla dessa fall kan ekonomiska tillväxteffekter på grund av transportinvesteringar påverka 
priser, hushållens och företagens beteenden, investeringar och konkurrenskraft. Givetvis 
kan effekterna vara både positiva och negativa och gå åt olika håll beroende på hur stort 
område man analyserar. Analysområdet kan vara en region = regionalekonomisk analys, 
eller hela Sverige = makroekonomisk analys.  
Skillnaden mellan SEA och EEA är att SEA analyserar om samhällets välfärd stiger om man 
genomför en viss åtgärd kontra att göra ingenting medan EEA adresserar hur ett 
ekonomiskt område sannolikt kommer att förändras till följd av en åtgärd. Eftersom 

                                                 
23 http://bca.transportationeconomics.org/home/bca-vs-economic-impact-analysis 

 

"Ekonomi är en vetenskap som studerar mänskligt beteende som ett förhållande mellan 
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metoderna adresserar olika frågor kan de ofta användas på ett kompletterande sätt för att 
beskriva en bred uppsättning resultat från ett projekt eller en politikåtgärd.  
När man genomför SEA och EEA för samma projekt finns följande råd från amerikanska 
TRB Transportation Economics Committee (2021):  
* Håll analyserna separata. Även om båda metoderna använder en del av samma inledande 
information (såsom restid), bör resultaten utvecklas och presenteras separat för att undvika 
förvirring.  
* Lägg inte till slutliga förväntade ekonomiska tillväxteffekter från EEA bland SEA nyttorna 
(båtnad) benefits. 
Eftersom ekonomiska tillväxteffekter är en följd av restid och kostnadsbesparingar, skulle 
det (i de allra flesta fall) vara dubbelräkning att lägga till ekonomiska tillväxteffekter till 
användarnyttor benefits  för samma resor. Så även om båda resultaten är intressanta för 
planerare och beslutsfattare måste man vara försiktig för att undvika dubbelräkning när 
man rapporterar totala projektnyttor. (Se större ekonomiska effekter och figur 26 för 
resonemang om undantagen). 
Analys av totala effekter av en plan eller ett projekt utförs på nivån land, delstat (USA) eller 
region. Fokus på makroekonomiska indikatorer som ex regional BNP, BNI och 
sysselsättning. De ekonomiska effekterna av ett projekt eller program kan delas in i 
direkta effekter (utgifter, direkt nyanställda etcetera) och sekundära effekter. För att 
uppskatta de sekundära effekterna av ett projekt kan man ibland använda input-output-
analys, som kvantifierar de ekonomiska kopplingarna mellan olika sektorer i ekonomin. 
Eller så använder man elasticiteter och olika statistiska metoder vad gäller att beskriva 
effekter på exempelvis sysselsättning, bostadsbyggande och inkomster. Se även 
makroekonomiska effekter, dubbelräkning och figur 5, 17, 25 och 26. 
 
ekonomisk evaluering economic evaluation 
Se ekonomisk utvärdering. 
 
ekonomisk geografi economic geography 
ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till 
lokalisering, distribution och rumslig organisation. Ekonomisk geografi behandlar bland 
annat ekonomiska, rumsliga och sociala perspektiv på näringslivsomvandling, 
arbetslivsförändring och regional utveckling. Detta sker bland annat genom studier 
av transporter, jordbruk och industrilokalisering. 
 
ekonomisk historia economic history 
Är en vetenskap inom samhällsvetenskap som studerar samhällsutvecklingens 
materiella villkor och människans möjligheter till försörjning samt hur ekonomiska 
förändringsprocesser hänger samman med sociala och politiska förhållanden. Ekonomisk 
tillväxt, strukturförändring, inkomstfördelning och levnadsstandard är centrala 
forskningsteman i ekonomisk historia. Ekonomisk historia hänger till stor del samman med 
handelns och därmed transporternas och infrastrukturens historiska utveckling. 
Andra viktiga områden är politiska och sociala institutioners roll i ekonomin och 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i samhället och arbetslivet.  
 
ekonomisk hållbarhet economic sustainability 
Är en av tre dimensioner i långsiktig hållbarhet. För transportsektorn antas 
samhällsekonomiskt effektiv mobilitet efficient mobility, lokal ekonomisk 
utveckling local economic development samt operationell effektivitet operational 
efficiency ingå. 
Det finns flera definitioner på ekonomisk hållbarhet. I en av dessa förstås ekonomisk 
hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den 
miljömässiga eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte 
ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. 
I en annan definition likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses 
vara hållbar så länge den totala mängden kapital inte minskar. Se figur 21. 
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ekonomisk jämvikt economic equilibrium 
Jämvikt för ett hushålls eller ett företags planering innebär att man har funnit ett alternativ 
som är sådant att det inte finns något som är bättre (ger större nytta för hushållet eller 
större vinst för företaget). I teorin för en marknad vid perfekt konkurrens innebär 
jämvikt att priserna är sådana att den efterfrågade kvantiteten är lika med utbudet för varje 
nyttighet som förekommer på marknaden. Man kan skilja på jämvikt på kort sikt och 
jämvikt på lång sikt. Se figur 1 och 22. 
 
ekonomisk livslängd economic lifespan 
Ekonomisk livslängd definieras som den tid under vilken det är ekonomiskt lönsamt att 
använda en anläggnings- eller kapitaltillgång jämfört med att investera i ny/nytt 
anläggning/kapital. Vid användning av en anläggningstillgång skall man i 
kalkyleringssammanhang beräkna avskrivningen på den ekonomiska livslängden med vilket 
det menas den tid under vilken det är ekonomiskt riktigt att använda tillgången. Se även 
teknisk livslängd. 
 
ekonomisk modell economic model 
Se modell. 
 
ekonomisk människa24 economic man 
Den ekonomiska människan är en teoretisk konstruktion som kan återfinnas i en del 
ekonomiska modeller. Utmärkande för en sådan modellmänniska är att hen drivs av sitt 
egenintresse och har en tydlig ordning på sina preferenser, handlar rationellt och söker nå 
så hög indifferenskurva som är möjligt. Det vill säga försöker nyttomaximera. För att 
allt bättre i modeller kunna efterlikna den verkliga människans ekonomiska beteenden tar 
forskningen efterhand in nya kunskaper från exempelvis beteendeekonomi och 
spelteori. 
 
ekonomisk planering economic planning 
Den process varigenom man i ett läge med begränsade resurser och osäkerhet bereder och 
beslutar om de principer och kvantitativa riktmärken som ska ligg till grund för ett framtida 
handlande. 
Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för infrastrukturen bedrivs med en flerårig 
planeringscykel på 4 år och (oftast) 12- åriga långsiktiga planer på nationell och regional 
nivå. Inriktningsplanering och åtgärdsplanering är delar av den ekonomiska 
planeringen. Jämför med fysisk planering.  
 
ekonomisk politik25 economic policy 
Enligt regeringen handlar ”ekonomisk politik” om att få den svenska ekonomin att fungera 
effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser 
mellan olika individer och över tid. 
 
ekonomisk sociologi economic sociology, social economics, socioeconomics 
Är en tvärvetenskaplig gren av sociologin som analyserar ekonomiska fenomen med 
utgångspunkt i sociologiska grundsatser och sociologisk empirisk forskning. Ekonomisk 
sociologi ligger i gränsområdet mellan sociologi och samhällsekonomi, men är 
metodologiskt närmast sociologin. ”Ekonomisk sociologi” används ibland synonymt med 
socioekonomi socioeconomics. 
 
ekonomisk tillväxt economic growth 
se tillväxt 
 
ekonomisk utvärdering economic-  evaluation, appraisal, assessment or analysis   
Används för utvärdering (bedömning, analys) för att värdera politik policy, program 
program och projekt project.  

                                                 
24 På latin homo oeconomicus.(Finns en låt med Peps Persson som heter Homo Economicus). 
25 Regeringens hemsida 2021-10-13. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/ 
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Ekonomisk utvärdering (även kallad ekonomisk analys eller bedömning) avser metoder för 
bestämma värdet av en policy, ett projekt eller ett program. Det är en viktig del av 
planering och förvaltning. Andra viktiga komponenter inkluderar informationsinsamling 
och distribution, en beslutsprocess, allmänhetens engagemang, institutioners utveckling, 
och förhandlingar mellan intressenter. 
Vi utför alla ofta ekonomisk utvärdering. Praktiskt taget alla konsumenter, företag eller 
offentliga politiskt beslut innebär någon form av ekonomisk analys. När vi skall fatta större 
beslut är det bra att följa en mer tydlig och omfattande process för att säkerställa att alla 
väsentliga effekter (kostnader, fördelar och kapitaleffekter) beaktas. Se 
samhällsekonomisk analys. 
 
ekonomisk vetenskap economic science, economics 
Har samma betydelse som samhällsekonomi och nationalekonomi. Används bland 
annat av nobelkommittén. För innehåll se samhällsekonomi. 
 
ekonomisk värdering economic valuation 
Ekonomisk värdering bygger på teorin om välfärdsekonomi. En avgörande princip är att 
det ekonomiska värdet är baserat på individernas egna preferenser. Se ASEK, 
analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn26 
ASEK, guidelines for cost-benefit analyses in the transport sector. 
 
ekonomiska styrmedel economic policy instruments, economic instruments 
Skatter, avgifter, subventioner, utsläppsrätter och elcertifikat etc. för att påverka 
allmänhetens och näringslivets handlande i en viss riktning. Se styrmedel. 
 
ekonomiska tillväxteffekter economic growth impacts 
Behandlas under ekonomisk effektanalys (EEA) economic impact analysis (EIA). 
 
ekonomiskt resultat economic performance 
När alla projektkostnader och nyttor (båtnad ) benefit har kvantifierats och värderats i 
penningtermer kan man mäta projektets beräkningsbara resultat med beslutskriterier 
och nyckeltal. 
ekosystemtjänster ecosystem services 
Termen används för att peka på naturens betydelse för människors livskvalitet. Med 
ekosystemtjänster avses alla varor och tjänster från naturen som direkt eller indirekt bidrar 
till människors välfärd och livskvalitet både nu och i framtiden. Ekosystemtjänster 
behandlas i den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen som prissatta och ej prissatta 
effekter samt i måluppfyllelseanalys och i fördelningsanalys i den samlade 
effektbedömningen. 
 
ekvation equation 
En matematisk likhet med minst en obekant. Enkelt exempel: 2x + 1 = 6 
 
ekvivalent variation equivalent variation (EV) 
Mängden extra pengar som skulle behövas för att ge någon samma högre nyttonivå som hen 
skulle ha kunnat nå om priset på en nyttighet (resa) sjönk eller om en ny nyttighet (avgång) 
skulle ha tillkommit. Jämför med kompenserad variation compensated variation (CV) 
och figur 33. 
 
elasticitetsberäkningar av transportefterfrågan med järnväg elasticity 
calculations of transport demand by rail 
För resandemängder finns tre typer av elasticiteter beräknade; restidselasticitet, 
priselasticitet och turtäthetselasticitet. Dessa har härletts från Sampers. För godsvolymer 
finns transportkostnadselasticiteter som skattats med Samgods. 
Restidselasticiteten definieras som den procentuella förändringen i efterfrågan som en 
procents förändring i restid leder till. Storleken på tidskänsligheten är dels beroende på 

                                                 
26 www.trafikverket.se/asek 

http://www.trafikverket.se/asek


47 (294) 

reslängd, dels beroende på ärende. Elasticitetstalen ger effekter på generering, målpunkts- 
och färdmedelsval.  
Turtäthetselasticiteten definieras som den procentuella förändring i efterfrågan som en 
procents förändring av turtätheten leder till. 
Priselasticiteten persontrafik definieras som den procentuella förändring i efterfrågan som 
en procents förändring av priset ger. 
För att beräkna godsvolymförändringar, det vill säga överflyttningar mellan trafikslag 
använder Trafikverket transportkostnadselasticiteter.  Transportkostnadselasticiteten 
definieras som den procentuella förändringen i efterfrågan som en procents förändring av 
transportkostnaden leder till.  
 
elasticitet elasticity 
En variabels elasticitet med avseende på en annan variabel är dess känslighet för en 
förändring i den andra variabeln. Elasticiteter mäts i förändringar i procent. De utbjudna 
och efterfrågade kvantiteterna av varor, tjänster, resor och transporter kan exempelvis vara 
mer eller mindre känsliga för förändringar i nyttighetens pris. En elasticitet kan uppskattas 
vid en punkt direkt utifrån en känd funktion (punktelasticitet point elasticity) eller 
utifrån två observationer (bågelasticitet arc elasticity).  Det finns olika matematiska 
metoder för uträkning av olika elasticitetsmått, se exempelvis Jacques (1995).  
Här redovisas något om hur elasticiteter används inom transportekonomin. Se under 
följande uppslagsord:  

 efterfrågeelasticitet price elasticity of demand, elasticity of demand,  

 korspriselasticitet cross-price elasticity of demand, cross-price elasticity, cross 
elasticity 

 inkomstelasticitet income elasticity of demand, income elasticity 

 utbudselasticitet price elasticity of supply, elasticity of supply 

 substitutionselasticitet elasticity of substitution 

 elasticitetsberäkningar av transportefterfrågan med järnväg  
 
elektrifiering electrification 
I samband med övergången till ett mer hållbart energisystem betyder termen ”elektrifiering” 
vanligtvis något av följande: a) att förse med elektrisk energi, till exempel en region, ett 
samhälle, en infrastruktur; b) att ersätta tidigare kraftkällor (till exempel bensin och diesel)  
med elkraft; eller c) att utrusta för användning med elektrisk kraft (till exempel laddstolpar 
och strömavtagare).  
 
elfordon electric vehicle (EV) 
Elfordon är ett fordon som drivs med el, ofta via batterier. Alternativt kan elkraften tillföras 
via kontaktledningar men även via en skena i backen. Större delen av järnvägssystemet är 
eldrivet och helt eldrivna vägfordon ökar. Elfordon som är personbilar kan även vara olika 
typer av hybridbilar. 
En annan typ av elbil är bränslecellsbilar som kommer att drivas av bränsleceller där vätgas 
omvandlas till elektricitet.  
 
EMEC27 EMEC environmental Medium Term Economic Model 
Är Konjunkturinstitutets miljöekonomiska allmänjämviktsmodell. Lämpar sig bäst för 
analyser på relativt lång sikt, det vill säga 10-20 år. Långsiktiga ekonomiska scenarier från 
EMEC analyser utgör grunden för bland annat de långsiktiga trafik- och 
transportprognoserna. 
 
Emme 2 Emme 2 
Programvarupaket för trafikprognoser och analys av transportnät. Utvecklat av INRO. Ingår 
bland annat i Sampers. Se figur 32. 
 
  

                                                 
27 https://www.konj.se/var-verksamhet/miljoekonomi/emec---en-miljoekonomisk-allmanjamviktsmodell.html 
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emissioner, utsläpp emissions 
Vid transporter släpps gaser och partiklar ut i atmosfären som resultat av 
förbränningsprocesserna eller slitaget på väg och räl; avgasemissioner och slitagepartiklar, 
eller på grund av buller som åstadkoms genom transportaktiviteter; bulleremissioner. 
 
empiri empirical 
Innebär att något är baserat på faktisk erfarenhet snarare än teoretisk förväntan dvs det 
innebär att slutledningar är grundat på erfarenhet och sinnesintryck genom undersökning 
och observation av fakta. Empirisk undersökning innebär datainsamling genom 
vetenskapliga undersökningar av verkligheten och exempelvis experiment, mätning och 
observation.  
 
endogen, inneboende, intern endogenous 
Står för en händelse eller ett objekt som härrör inifrån ett system, exempelvis ett 
modellresultat. Begreppet kommer från de grekiska orden "endo" och "gen", som betyder 
innanför och produktion. Endogen är motsatsen till exogen, som står för något som 
genereras utanför själva systemet. Inom nationalekonomi och finansiell ekonomi 
kallas en variabel för endogen om den bestäms inom en ekonomisk modell.   
 
energieffektivitet energy efficiency 
Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig 
energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer 
nytta av befintlig energianvändning. Därmed kan det hushållas bättre med naturresurser, 
kapital och miljö. Se även energipolitiska mål. 
 
energipolitiska mål energy policy objectives 
Riksdagen har beslutat28:  
–Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum 
som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska 
beslut.  
–Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet 
uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).  
 
energiskatt energy tax 
Energiskatt är en svensk punktskatt enligt "Lag (1994:1776) om skatt på energi". Skatten tas 
ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används 
för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, det vill säga syftet är inte enbart 
att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten. 
De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, gasol, naturgas, kol, koks och råtallolja. 
Även hushållsavfall som förbrukas för uppvärmning är skattepliktigt. Det finns skattefria 
undantag. Bränsle- och elförbrukare kan efter ansökan godkännas som skattefria förbrukare 
av el eller få köpa bränsle utan skatt. Ett exempel är oljeförbrukning i tåg och flygplan. 
Jämför med koldioxidskatt. 
 
energisystem energy system 
System som innefattar utvinning, omvandling, distribution och användning av energi.  
 
enhetslast unit load 
Med enhetslast menas en kvantitet av viss storlek som kan sammanhållas som en godsenhet 
ur hanterings- och transportsynpunkt. En lastpall är en vanlig bärare av enhetslaster.  
 
enhetslastbärare unit load carrier 
Containers, växelflak samt påhängsvagnar. 
 
  

                                                 
28 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/ 
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enskilda intressen private interest 
Att ta hänsyn till ”enskilda intressen” är ett uttryck för den så kallade 
proportionalitetsprincipen, som innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 
nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående 
”enskilda intressen”. Jämför med allmänna intressen. 
 
ersättningskostnadsmetoden replacement cost method (RCM) 
Är en värderingsmetod där man studerar kostnader för av samhället faktiska eller 
hypotetiska projekt. Med ersättningskostnader menas kostnaderna för att försöka ersätta 
förlusten av exempelvis en ekosystemtjänst. Ur dessa kostnader kan man härleda vilken 
betalningsvilja samhället brukar ha för att åtgärda exempelvis en barriäreffekt. Däremot 
fångar ersättningskostnadsmetoden inte säkert medborgarnas preferenser och beteenden. 

 
ersättningskrav willingness to accept (WTA) 
se kompensationskrav 
 
ERTMS ERTMS European Rail Traffic Management System 
Europeiskt standardiserat trafikstyrningssystem för järnväg. 
 
estimat, estimera estimate 
se skattning 
 
etappmål i transportsektorn milestones in transport sector 
Med etappmål avses mål som ska vara uppfyllda vid en viss tidpunkt. 
Se under målen för transportpolitiken. 
 
EU ETS utsläppshandelssystem EU ETS europe emissons trading system 

 
EVA, effekter vid väganalyser29 EVA, effects in road analyses 
EVA – Effekter vid väganalyser – används för att beräkna effekter och nyttor för enskilda 
objekt eller trafiksystem inom vägtransportsystemet (personbils- och lastbilstrafik).  
I EVA beräknas effekterna av trafiken som restid, kostnader, utsläpp och trafiksäkerhet.  
Dessa effekter värderas och lönsamhetsberäknas.  
EVA genomför inte beräkning av framtida trafik eller förväntade trafikförändringar till följd 
av en åtgärd i transportsystemet. Sådana förändringar måste anges av användaren via 
underlag från andra system, såsom Sampers i form av trafiktillväxttal och 
trafikomfördelningar.  
 
evaluering evaluation 
se utvärdera och bedömning 
 
evidens, bevis, belägg evidence 
Är ett annat ord för vetenskapliga belägg som talar för eller emot en teori eller hypotes. 
Ofta vill man kunna beskriva hur sannolik en förklaring är, och det gör man ofta genom att 
undersöka hur stor evidens det finns bakom påståendet. Evidens kan då sammanfattas som 
”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt, och mäts oftast utifrån det sammanvägda 
resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga studier. Olika 
studier anses oftast väga olika tungt, beroende på hur omfattande och välgjorda de är. 
Vetenskapliga belägg tjänar till att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller 
hypotes. Sådana belägg förväntas vara empiriska och lämpligt dokumenterade i enlighet 
med de vetenskapliga metoder som gäller i respektive kunskapsfält. 
 
ex ante, ex ante CBA ex ante, ex ante CBA  
Latin som ungefär betyder från tidigare eller enligt före. En analys som görs ex ante görs 
före åtgärden har påbörjats och syftar till att svara på om åtgärden bör genomföras eller inte 

                                                 
29 www.trafikverket.se/eva 
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genomföras. Ex ante CBA utvärderar  kostnader och nyttor benefits och handlar om att 
välja ut de bästa alternativen ur samhällsekonomisk och finansiell synvinkel.  
Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) och jämför med ex post, efterkalkyl 
och in medias res CBA. 
 
ex post, ex post CBA ex post, ex post CBA  
Latin som ungefär betyder enligt efter. Avser en analys och/eller CBA som genomförs efter 
att projektet har slutförts. Görs för att utvärdera åtgärden och dra lärdomar av hur det gick. 
Se vidare under rubriken efterkalkyl. Jämför med ex ante, ex ante CBA och in media 
res CBA. 
 
exekvera execute 
Innebär inom datorteknik samma sak som att köra programmet i exempelvis en 
transportmodell. Responstiden för en programprocess beror på dess exekveringstid, det 
vill säga dess processortid, men påverkas även av nätverkets och hårdvarans svarstid, av 
operativsystemets belastning av andra processer med mera. 

 

existensvärde existential value 
Även individer som inte blir direkt påverkade av en åtgärd kan ha en upplevd nytta utility 
av någots existens även om man inte har för avsikt att någonsin använda eller besöka det 
som man värderar. Kan till exempel avse kulturminnen och natur och djurreservat. Denna 
typ av nyttor kan ibland behöva ingå i analysen och får oftast beskrivas. 
 
exogen exogenous 
Refererar till en händelse eller ett objekt som kommer utifrån ett system. Begreppet 
kommer från de grekiska orden "exo" och "gen", som betyder utanför och produktion. 
Exogen är motsatsen till endogen, som står för något som genereras inom själva systemet.  
En exogen variabel bestäms alltså oberoende utanför modellen och används som input till 
denna.  
 
experimentell ekonomi experimental economics 
Tillämpar experimentella metoder för att studera ekonomiska frågeställningar. En viktig 
aspekt inom transportekonomin är att förstå människors beteenden både i hur man kan 
prognosticera beteenden och hur man kan påverka beteenden på sikt. Beteendemodeller 
utgår dels från mikroekonomi och grupper av människors i genomsnitt rationella val och 
även från beteendeekonomi och val utifrån människans kognitiva system för att fatta 
beslut och att välja. Genom forskning inom experimentell ekonomi kan man tillföra 
kunskaper om människors beteenden i transportsystemet. Genom ekonomiska experiment 
kan man validera ekonomisk teori, undersöka kausala förhållanden och kontrollera 
antaganden och slutsatser. Däremot kan det vara svårt att generalisera resultaten och hitta 
ett representativt urval. 
 
extern effekt, externalitet external effect, externality 
När aktörer deltar i produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster så kan 
det påverka även andra aktörers produktion eller konsumtion. När de som orsakar den 
externa effekten ges incitament att ta hänsyn till en extern kostnad, till exempel genom 
beskattning eller prissättning, säger man att den externa kostnaden har internaliserats. 
Exempel på externa effekter i trafiken är utsläpp av avgaser och trängsel. En extern effekt 
kan internaliseras genom bland annat rörliga skatter eller avgifter. Internaliseringen 
innebär att aktörerna genom prissättning ges en tydlig anledning att väga in effekten i sitt 
beteende och sin användning av transportsystemet. På så sätt kan ett rationellt utnyttjande 
av transportsystemet uppmuntras och överkonsumtion av begränsade resurser undvikas. De 
negativa externa effekter som trafik kan resultera i är en följd av avgasutsläpp, trafikolyckor, 
buller och trängsel på grund av knapphet som påverkar andra negativt både i och utanför 
trafiksystemet. Även det slitage på och den deformation av infrastrukturen som trafiken ger 
upphov till är extern ur trafikantens eller transportörens synvinkel om utnyttjandet inte är 
marginalkostnadsprissatt.  
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Ett exempel är bullerföroreningar från fordon: de som kör fordonen stör andra parter som 
närboende, men en marknadstransaktion mellan dessa parter saknas. Det antas generellt att 
den part som genererar den externa effekten inte tar hänsyn till det, i vart fall inte tillräckligt  
i sina val i transportsystemet. 
Externa effekter innebär att en individs eller ett företags agerande påverkar andra individers 
nytta och/eller företags produktion utan att detta regleras på en marknad och kompenseras 
ekonomiskt. Förekomsten av externa effekter beror i huvudsak på avsaknad av 
äganderätter samt höga transaktionskostnader för att åstadkomma en 
marknadslösning. Därigenom misslyckas marknaden med att sätta ett pris på externaliteten 
trots att den medför en verklig kostnad eller nytta (båtnad) benefit.  
Den externa effekten kan också vara indirekta effekter som gynnar tredje part (dvs andra 
än leverantören och användaren av transportinfrastrukturen eller tjänsten). Kan även 
omfatta större ekonomiska fördelar som miljö- och samhällsnytta. 
Se internalisering av externa effekter och figur 15 och 36. 
 
extern kostnad external costs, external diseconomy 
En extern kostnad uppstår när produktion eller konsumtion av en vara eller tjänst medför 
en kostnad (negativ extern effekt) för en tredje part som inte är inblandad i produktionen 
eller konsumtionen. Kostnaden för en extern effekt - den kostnad som ålagts tredje part, 
inklusive förlorad tid från förseningar, ej internaliserade risker att dödas eller skadas 
samt miljöeffekter. Värderas till resurskostnader eller betalningsvilja. Externa 
kostnader är kostnader (eller fördelar) som inte bärs av resenärerna eller parterna i den 
ekonomiska transaktionen. En resenär och producent av resor och transporter kan till 
exempel förorena miljön och de kringboende kan få bära dessa kostnader. En konsument 
kan konsumera en vara som ger fördelar för hela samhället, såsom utbildning. Alternativt 
kan en person vara rökare och påföra andra människor och samhället kostnader. I dessa fall 
kan produktion eller konsumtion av varan ifråga skilja sig från den optimala nivån. 
 
extern marginalkostnad (MKE) marginal external cost (MEC) 
Den extra kostnad som drabbar eller gynnar en tredje part när en extra enhet av en 
nyttighet produceras. Exempelvis en privat bilresa produceras av bilisten själv, medan en 
godstransport eller tjänsteresa produceras av ett företag och en resa i kollektivtrafiken 
produceras av den som säljer biljetter.  
Jämför med samhällsekonomisk marginalkostnad (MKS) och privat 
marginalkostnad (MKP).  
Den externa marginalkostnaden kan vara både negativ och positiv. När den är negativ kallas 
den ofta för marginell skadekostnad (MKSkada) marginal damage cost (MDC). 
Sambandet är att privat marginalkostnad plus extern marginalkostnad är 
samhällsekonomisk marginalkostnad. MKP + MKE = MKS. Se figurerna 15, 23a och 
23b samt 36. 
 
extern nytta (båtnad) external benefit, externality benefit, external economy 
En extern nytta uppstår när produktion eller konsumtion av en vara eller tjänst medför 
en icke-prissatt fördel eller värde (positiv extern effekt) för en tredje part som inte är 
inblandad i produktionen eller konsumtionen.  Jämför med privat nytta (båtnad) private 
benefit. 
 
externa BNP effekter wider economic impacts (WEI) on GDP 
se större ekonomiska effekter wider economic impacts 
 
externalitet externality 
Är samma sak som extern effekt external effect. 
 
extrapolering extrapolation 
Processen att prognosticera värden för en beroende variabel bortom observerade 
förklaringsvariabler, vanligtvis genom trendframskrivning eller tidsserieanalys. 
Eftersom osäkerheten blir stor används ofta olika slags försiktighetsantaganden när man 
extrapolerar långt fram i tiden. Exempelvis så finns det en samvariation mellan 
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prognosticerad trafiktillväxt och den nyttotillväxt som analyseras i en samhällsekonomisk 
kalkyl. Nyttotillväxten extrapoleras utifrån trafikprognosen men efter 40 år sätts 
nyttotillväxten till noll av försiktighetsskäl även när analyserad kalkylperiod är 60 år. 
Jämför med interpolering. 
 
extremvärde, outlier, utböling outlier, extreme values 
Observationer som skiljer sig mycket från övriga observationer. Kan exempelvis vara en 
respondent som i en värderingsstudie anger en mycket hög eller låg betalningsvilja i 
förhållande till andra respondenters betalningsvilja.  
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F 
faktaresistens fact resistance 
Attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna 
uppfattningen i en specifik fråga.  
Det finns enligt Åsa Wikforss (2017) två sorters resistens. 
i/ Att du (mer eller mindre medvetet) undviker att ta till dig relevant information som skulle 
kunna testa din övertygelse. Du håller dig till källor som bekräftar det du redan tror och 
anstränger dig inte för att kolla trovärdigheten. 
ii/ Att du även när du får ta del av relevant information väljer att tro det du inte har goda 
grunder att  tro. Du tror det du vill tro, inte det du har skäl att tro, vilket betyder att du inte 
är rationell. 
För att du ska ha teoretisk kunskap krävs, enligt Åsa Wikforss (2017), tre saker.  
i/  Du måste ha en övertygelse, vilket handlar om ditt psykologiska tillstånd. 
ii/ Din övertygelse måste vara sann, vilket handlar om hur världen är. 
iii/ Du måste ha goda grunder för din övertygelse, vilket är den evidens som kopplar ihop 
ditt psykologiska tillstånd till hur världen är. 

 
faktor factor 
En faktor är en komponent vid multiplikation. Faktorisering eller uppdelning i faktorer 
innebär att man skriver ett uttryck som en produkt av olika faktorer.  
Exempel 12=2*6=3*4=1*12.  Vilket innebär att 1, 2, 3, 4, 6, 12, -1, -2, -3, -4, -6, och -12  är 
faktorer av 12. 
 
faktorkostnad factor cost 
Faktorkostnader är vad  producenterna av varor eller tjänster får betala för sina 
produktionsfaktorer (arbetskraft, naturtillgångar, material och maskiner).  
Om faktorkostnaderna stiger ökar producenternas kostnader vilket förväntas förskjuta 
utbudskurvan åt vänster när den utbjudna kvantiteten minskar vid varje prisnivå.  
Om faktorkostnaderna minskar ökar istället den utbjudna kvantiteten vid varje nivå och 
utbudskurvan flyttar åt höger.  
 
faktorpris, producentpris  factor price 
Faktorpris är netto efter att man dragit bort indirekta skatter (och lagt till eventuella 
produktionssubventioner). Producentpriser är det pris producenten tar ut när hen säljer 
producerade varor och tjänster vidare, det vill säga till baspris plus produktskatter exklusive 
moms minus produktsubventioner. Jämför med marknadspriser som är priser inklusive 
indirekta skatter.  
Företag och myndigheter som inte betalar skatt uppfattar priser som faktorpriser 
(producentpriser) medan konsumenterna upplever sin betalningsvilja som 
marknadspriser. Vid samhällsekonomisk analys behöver man se till att alla effekter 
presenteras jämförbart vilket innebär att man behöver räkna om åt ena hållet eller det andra 
det vill säga räkna fram skuggpriser.  

”Alternativa fakta” (2017): 
 
”Att ett påstående är objektivt sant betyder att dess sanning inte beror av våra 
övertygelser.” sidan 51 
 
”Den som inte har kunskap kommer inte heller att uppnå sina mål.” sidan 88 
 
Åsa Wikforss 
Professor i teoretisk filosofi, ledamot i Svenska akademien sedan 2019 
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Om man i den samhällsekonomiska kalkylen (SEK) räknar i marknadspriser behöver 
man räkna upp kalkylvärden  som är i faktorpriser med en uppräkningsfaktor. Så gör vi i 
Sverige med en skattefaktor som är härledd från momsen. Tidigare har det även gjorts för 
investeringskostnaden (kallades skattefaktor 1) men det är borttaget då man inte härleder 
konsument- och producentöverskott från investeringskostnaden. Se Hultkrantz (2012). 
För de länder som istället väljer att räkna med faktorpriser i den samhällsekonomiska 
kalkylen behöver de istället räkna ner de kalkylvärden som är härledda från betalningsvilja, 
exempelvis tidsvärden, tidskostnader, så att de blir jämförbara med faktorpriserna. 
 
falsifiering falsification 
En falsifiering av en hypotes innebär att en observation, eller en annan verifierad 
hypotes, motsäger hypotesen. En falsifiering innebär således att en observation eller en 
annan verifierad hypotes verifierar negationen till hypotesen. Ingår i vetenskaplig metod. 
 
fast kostnad fixed cost 
Kostnader som förblir konstanta oberoende av trafikvolym eller tillverkade enheter etcetera. 
Jämför med rörlig kostnad.  
Se figur 9. 
 

 
 

 

 

Figur 9. Samband mellan fast kostnad fixed cost, nollpunkt break-even point, resultat 
revenue, rörlig kostnad variable cost, totalintäkt total revenue, total kostnad total 
cost.  
 
fast rutt fixed route 
Kollektivtrafik som tillhandahålls på en fördefinierad rutt, med fördefinierade hållplatser för 
av- och påstigande samt tidtabeller. Exempelvis busslinjer. 
 
fasta priser fixed prices, constant prices 
Fasta priser är priser som beräknas utifrån ett visst års värde. Det är priser som har 
dividerats med ett prisindex baserat på priser som råder för ett givet basår. De används 
bland annat inom nationalräkenskaperna och i transportekonomiska analyser för att kunna 
göra jämförelser över tiden oberoende av inflation. Jämför med nominellt pris. 
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fastighetsvärdemetoden hedonic price method (HP) 
Är en värderingsmetod baserad på faktiskt beteende inom avslöjade preferenser (RP).  
Metoden går ut på att externa effekter från infrastruktur kan spela roll för priset på 
fastigheter. Fastigheter som är utsatta för bullerstörningar från infrastruktur kan ha ett 
lägre marknadspris än fastigheter som är mindre utsatta för störningen, även om husen och 
omgivningarna i alla andra avseenden är identiska. Om data om husens pris, egenskaper och 
omgivning, inklusive bullerstörningen tas fram, kan ett indirekt marknadspris på 
bullerstörningar tas fram. Se även hedonisk prissättning. 
 
fel error 
Fel är i sin enklaste form skillnaden mellan ett approximativt värde och ett exakt värde på en 
storhet.  
Mätfel uppkommer när man mäter en fysikalisk, astronomisk eller annan storhet. Denna typ 
av fel förutsätter att det finns ett korrekt värde, vilket ofta är tvivelaktigt – exempelvis 
svaveldioxidhalten i lufter varierar både med tiden och med olika platser. Variationen i 
mätvärdena är då dels effekten av en naturlig variation i den mätta storheten kring ett 
medelvärde, dels resultatet av ofullkomligheter i analystekniken. Dessa ofullkomligheter kan 
ge upphov dels till ett systematiskt fel som i medeltal avviker från det avsedda värdet och 
dels till ett tillfälligt eller slumpmässigt fel vilka i medeltal är 0. Även felaktiga 
mätmetoder kan ge upphov till systematiska fel. En mätmetod med litet systematiska fel 
sägs ha god noggrannhet och en mätmetod vars slumpmässiga fel har liten spridning sägs 
ha god precision. De systematiska felen försöker man behärska genom bland annat 
kalibrering. De slumpmässiga felen beskriver man med statistiska metoder, till exempel 
kan man ange precisionen med hjälp av mätvärdenas standardavvikelse. 
 
felslut från kostnadsnyttoanalys cost-benefit fallacy 
För att inte dra felaktiga slutsatser från kostnadsnyttoanalyser bör man vara medveten om 
att det finns kognitiv bias (partiskhet) som ger incitament, som måste regleras, att 
underskatta kostnaderna och överskatta nyttorna. Detta söker vi Sverige motverka 
genom omfattande kvalitetsgranskning av CBA och SEB och införande av 
successivprincipen för anläggningskostnaderna. Samtliga samhällsekonomiska 
analyser och samlade effektbedömningar skall kvalitetsgranskas, beslutas och hållas 
öppet tillgängliga via Trafikverkets hemsida. 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag 
Risken för felslut finns i hela världen och även över tid. I en forskningsstudie, Flyvbjerg och 
Bester (2021), har forskarna analyserat drygt tvåtusen offentliga investeringsprojekt och 
jämfört de kostnader och nyttor som angavs inför investeringsbeslutet med utfallet och 
redovisat för olika kategorier. För järnväg översteg kostnaderna den som angivits i 
beslutsunderlagen med i genomsnitt 40% medan nyttorna via antalet passagerare var 
överdrivet med i genomsnitt 34%. För investeringar i snabbussar översteg kostnaderna i 
samma härad som järnväg och nyttorna var överdrivna med 58%. För väg blev 
kostnadsfördyringen i genomsnitt 24%, medan nyttorna var överdrivna med 4%. 
Kostnaderna för tunnlar blev 36% dyrare och nyttorna var överdrivna med 19%.  
Forskarna finner en samvariation mellan att projekt som kraftigt underskattat verklig 
kostnad också har överskattat nyttorna. Noterbart är också att för ingen av undersökta 
kategorier har man antagit högre kostnader i analyserna än vad det blev i verkligheten och 
inte heller underskattat nyttorna. Forskarna noterar att det finns en systematisk och 
statistiskt signifikant bias (partiskhet) i kostnadsnyttoanalyserna, och de kommer med stöd 
i Kahneman (2011) fram till att detta beror på olika former av kognitiv bias. 
Internationellt är det största problemet investeringskostnaderna som konstant blir högre än 
vad som förutsatts i analysen före investeringsbeslutet. Orsakerna är ofta geologiska 
förhållanden, arkeologi, marknadsprisernas utveckling, omfattande projektförändringar, 
oväntade väderförhållanden  och komplexiteten i investeringen. Men rotorsaken till att 
detta blir systematiskt är enligt beteendeekonomin att man är överoptimistisk 
optimism bias optimism bias och underskattar kostnader och riskerna genom övertro 
bias overconfidence bias, planeringsvilla planning fallacy, strategisk bias (partiskhet)  
strategic bias, etcetera. 
Den strategi som Flyvbjerg och Bester (2021) förespråkar är att 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag


Sida 56 (294) 

1. systematiskt och effektivt motverka den bias (partiskhet) som styr kalkylerna över 
kostnader och nyttor, vi bör anta ett utifrånperspektiv vid analys av offentliga 
investeringar. 

2. introducera incitament för ett personligt ansvarstagande  för de som prognosticerar 
och beslutar om kostnads- och nyttoutveckling. 

3. det genomförs oberoende granskningar av kostnads- och nyttoprognoser. Revision 
och granskning bör hållas åtskilt de politiska motiven för projekt, för att därigenom 
förhindra politisk snedvridning.  

4. vi anpassar de expertbetonade prognoserna över kostnader och nyttor till att bli en 
öppen, naturlig och begriplig del av beslutsunderlagen, för icke-experter att kunna 
tillgodogöra sig vid demokratiskt beslutsfattande. 

Se hur vi i Sverige hanterar detta under kvalitetsgranskning. 
 

finansiell analys financial analysis 
Är en ekonomisk analys som utförs utifrån projektets perspektiv. Den finansiella analysen 
skall 1/ verifiera och garantera kassaflödet, 2/ beräkna index för den finansiella 
avkastningen baserat på diskonterade kassaflöden relaterade till projektbeställaren. 
I EU-ansökningar ska även en finansiell analys göras. I EU-kommissionens handbok30 som 
är både för CBA och finansiell analys finns en beskrivning av hur denna bör göras. Bland 
annat skall man använda en företagsekonomisk diskonteringsränta financial 
discount rate (FDR) samt producera ett finansiellt nettonuvärde financial net present 
value (FNPV). Se även företagsekonomisk kalkyl business calculation och 
samhällsekonomisk analys i EU economic analysis in EU. 
ASEK har producerat ett antal mallar31 för översättning mellan svensk kalkyl och EUs 
format.  
 
finansiellt nettonuvärde financial net present value (FNPV). 
Se finansiell analys financial analysis. 
 
finanspolitisk multiplikator fiscal multiplier 
se multiplikatoreffekt 
 
flaskhals bottleneck 
Flaskhals används i överförd betydelse från glasflaskans utformning med en avsmalnad del.  
Används inom många områden. Några exempel kopplat till trafik och infrastruktur:  

 Kan vara ett resultat av ett specifikt fysiskt tillstånd som vägens utformning, dåligt 
inställda trafikljus eller skarpa kurvor. 

                                                 
30 EU, Guide to cost-benefit analysis of investment projects: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
31 Svensk kalkyl till EUs format: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--
och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-
kalkylvarden/ 

 

”This may be considered the single most important piece of advice regarding how to 
increase accuracy in forecasting [of costs and benefits] through improved methods. 
Using such distributional information from other ventures similar to that being 
forecasted is called taking an ‘outside view’ and is the cure to the planning fallacy [and 
thus to bias]..” 
 
“Thinking fast and slow” 2011 
 
Daniel Kahneman professor emeritus 
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2002 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
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 Kan uppstå av tillfälliga orsaker, exempelvis olyckor. 

 Kapacitetsbrister i järnvägssystemet utformning fungerar som flaskhalsar för 
trafikeringen.   

 
FN:s mål för hållbar utveckling UNs Sustainable Development goals (SDGs). 
Se under Agenda 2030. 
 
fordonskilometer (fkm) vehicle-kilometre (Vkm) 
En enhet för att mäta trafikarbete. Ett fordon som färdas en kilometer. Ifall ett fordon 
färdas 100 kilometer ger det upphov till ett trafikarbete om 100 fordonskilometer. Mäter 
den totala mängden fordonsresor för ett område baserat på färdsträckan.  
 
fordonsskatt vehicle tax 
Fordonsskatt är en skatt för de flesta motordrivna fordon (som personbilar, bussar, lastbilar, 
motorcyklar och traktorer) för att fordonet ska få användas på allmän väg. 
Skatten betalas till staten för skattepliktiga fordon. Fordonsskatten är en vägtrafikskatt. 
Årlig fordonsskatt har i Sverige tagits ut sedan 1922. Syfte vid införandet var att bilisterna 
skulle betala för vägunderhåll och den vägförslitning som orsakades av motorfordonen. Se 
bonus malus. 
 
fordonstimme vehicle-hour 
Ett fordon färdas i en timme. Totala antalet fordonstimmar är en indikator på 
systemprestanda som mäter den totala mängden tid för fordonsresor för ett område under 
en period. Kan sättas i relation till avstånd, hastighet och kostnader. 
 
formler formulas 
En formel är ett samband mellan en eller flera variabler i form av ett algebraiskt uttryck 
(består av siffror och bokstäver). En ekvation är en formel, där man kan läsa ut de okända 
variablerna och på så vis få veta det numeriska värdet, det vill säga vilket värde variabeln 
har. 
 

 
Figur 10a. Allmänna kalkylformler för nuvärdemetoden present value method och 
annuitetsmetoden annuity method. 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skatt
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Figur 10b. Tillämpbara formler för nuvärdemetoden present value method. 
 
 

 
Figur 10c. Tillämpbara formler för annuitetsmetoden annuity method. 
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Figur 10d. Tillämpbara formler för beslutsregler och nyckeltal decision criteria and 
key figures. Så här tillämpas de: 
Genom att lägga ihop de olika flödenas nuvärden med grundinvesteringens nuvärde 
(𝑵𝑽𝒊𝒏𝒗𝑲) samt ta hänsyn till eventuella andra faktorer, exempelvis en faktor (f) för att 
räkna fram marginalkostnaden för offentliga medel (𝑴𝑲𝑶𝑴) kan man addera fram 
Nettonuvärdet (NNV) samt göra ett stort antal olika nyckeltal.  
Trafikverket använder (2021):  
(1)  NNV  
(3) NNK (budgetmedel)  
Trafikverket har slutat (2021) att använda (2) NNK (grundinvesteringen) 
samt överväger via ASEK att införa (4) NKK (budgetmedel) 
(5) Internränta (IR) handlar om att lösa ut vid vilken ränta investeringen blir noll, och då 
blir internräntan ett nyckeltal. Redovisas i kalkyler för EU (räknas enkelt fram med hjälp av 
exempelvis Excel).   
(6) Första årets avkastning (FYRR) visar nyttor minus drift och underhåll för det första 
året i drift, diskonterat till år t=0, dividerat med grundinvesteringens nuvärde. Används för 
att bedöma om det är bråttom med objekt eller om de kan avvakta till senare. ( 𝒕𝒇 ) = första 

året trafikeringen är igång efter investeringen. 
 (7) Återbetalningsmetoden visar hur många år det tar innan en investering har betalat 
sig. (T) = återbetalningstiden. ( 𝑪𝒕 )  = varje nytta eller kostnad, inklusive 
grundinvesteringen, fram till att resultatet är noll. (a) = jämt fördelat årligt 
överskott. (Kan beräknas med Excel) 
 
forskningsprojekt i transportekonomi32 research projects in transport economics 
Projekt inom analys av transportekonomi, trafik, kapacitet, transportprognoser – med 
statistik.  
 
fossila bränslen fossil fuels 
Olja, kol, naturgas och andra naturligt förekommande men icke-förnybara kolvätebränslen 
som härrör från nedbrytning av organiskt material under miljontals år. 
 

                                                 
32 Forskningsprojekt Transportekonomi 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/pagaende-avslutade-forskningsprojekt-samhallsekonomiska-analyser-trafikprognoser/
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framkomlig, framkomlighethet passable, passability 
Är den lätthet med vilken man kan ta sig fram längs något (framförallt i trafiken). 
Om vägar och järnvägar är framkomliga och farlederna är passabla då har vi framkomlighet 
i hela transportsystemet.  
Ofta avses med framkomlighet restid på en specifik sträcka. Jämför med tillgänglighet 
som tar hänsyn till flera variabler samt även tar hänsyn till hur många målpunkter som 
kan nås. 
 
friflödeshastighet free-flow speed, free mean spead 
Medelhastigheten för fordon som färdas obehindrat på en vägsträcka. Se hastighetflödes 
samband och trängsel. 
 
friflödestrafik free flow 
Se friflödeshastighet. 
 
friåkare free-rider 
Se snålskjutsåkare. 
 
från/till analys trip distribution analysis 
I transportmodell: Processen som används för att bestämma antalet genomförda resor från 
varje zon som blir attraherade av var och en av de övriga zonerna i nätverket.  
 
från/till matriser origin-destination matrix (O/D matrix) 
Från/till matriser eller O/D matriser beskriver människors rörelse i ett visst område. 
Från/till matriser är nödvändiga för att planera exempelvis kollektivtrafiksystem och för att 
använda transportmodeller.  
 
frånnod origin node 
Se startpunkt. 
 
fullständig prognos complete forecast 
Se trafik- och transportprognoser. 
 
funktion function 
En funktion är en regel som till varje invärde kopplar utvärden. Oftast beskrivs sambanden 
med en matematisk formel. En viktig egenskap hos funktioner är att de är 
deterministiska (det vill säga konsekventa så att varje invärde alltid ger samma utvärde). 
Används till exempel för att rita upp en graf för ett funktionsuttryck. En funktion kan avse 
någon specifik del av transportsystemet. 
 
funktionalitet i transportsystemet functionality for transport system 
Förmågan att tillhandahålla de funktioner som inbegrips inom t ex tillgänglighet, 
transportkvalitet etc. Exempel – funktionalitet för ett pendlingsstråk är hur väl stråket 
fungerar vad gäller ex tidsåtgång, förseningar och komfort. 
 
funktionsmål; tillgänglighet functional objective; accessibility 
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
 
fyllnadsgrad load factor 
”Fyllnadsgrad” är ett begrepp för i vilken utsträckning ett tillgängligt lastutrymme är 
utnyttjat i relation till mängden gods som kunde ha transporterats eller lagrats om 
lastbäraren hade varit fullastad.  
 
fyrstegsmodellen four stage transportation model,  four step model 
Ett tillvägagångssätt för trafikmodellering av trafikprognoser i fyra steg. Dessa är  
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1. Trafikgenerering trip generation. Input: geografisk fördelning av befolkning och 
ekonomiska centra. Output: Efterfrågan på genererad utgående trafik och på 
attraktion av inkommande trafik.  

2. Områdesfördelning av trafik. trip distribution. Input: Reseefterfrågan. 
Transportkostnader. Output: Trafikflöden fördelade till olika områden.  

3. Färdmedelsval modal split. Input: Fördelade trafikflöden. Biljettkostnader och 
tariffer för transporter. Output: Trafiken fördelad på färdmedel.  

4. Nätutläggning traffic assignment. Input: Färdmedelsfördelad trafik. Tidsåtgång 
och distanser för olika ruttval. Output: Trafiken utlagd på infrastrukturnätet.  

 
fyrstegsprincipen33 four-step principle  
Fyrstegsprincipen innebär att förbättringar i transportsystemet prövas i följande steg 

1. Tänka om rethink – Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av 
transportsätt. 

2. Optimera optimize – Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig 
infrastruktur. 

3. Bygga om make alterations – Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Bygga nytt build from scratch – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

För tillämpningen se kostnadseffektiva lösningar genom fyrstegsprincipen 
 
fysisk planering physical planning 
Fysisk planering omfattar den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten 
skall användas i tid och rum.   
Rapporten ”Transportsystemet i samhällsplaneringen”34 är en sammanställning av de behov 
och krav som behöver tillgodoses inom den fysiska planeringen för att drift, underhåll och 
utveckling av transportsystemets anläggningar ska fungera. Jämför med ekonomisk 
planering. 
 
färdmedel means of conveyance 
Definition: medel som används för förflyttning av personer. 
Kommentar: Begreppet ”färdmedel” överlappar delvis begreppet ”transportmedel”, men 
”färdmedel” används endast om förflyttning av personer. Används särskilt om reguljära 
medel för förflyttning. 
 
färdmedelsval, färdsättsval modal split, mode choice 
Färdmedelsval är det tredje steget i fyrstegsmodellen för trafikprognoser. I detta steg 
väljer resenären transportsätt för resan med utgångspunkt från dels de tidigare stegen 
(resans syfte, varifrån man reser och destination) och dels utifrån resenärens egna 
egenskaper och de egenskaper som finns på de färdmedel som är tillgängliga för resenären. 
Utifrån dessa val går vi över till fyrstegsmodellens fjärde steg – nätutläggning. 
  
färdmedelsvalsanalys modal choice analysis 
I transportmodeller: Processen som används för att uppskatta antalet resenärer som 
kommer att använda var och en av de tillgängliga transportsätten (flyg, tåg, bil, buss, cykel, 
gång och eventuellt färja) för att nå sin destination. 
 
färdsätt mode of travel, mode of transport, mode of conveyance 
Tillvägagångssätt vid färd med avseende på sätt att förflytta sig, med eller utan färdmedel. 
En exakt ekvivalent till ”färdsätt” saknas på engelska. Jämför med transportsätt. 
 
färdsättsval modal split 
Se färdmedelsval. 
 

                                                 
33 www.trafikverket.se/fyrstegsprincipen 
34 Transportsystemet i samhällsplaneringen: https://trafikverket.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1466488/FULLTEXT01.pdf 

 

http://www.trafikverket.se/fyrstegsprincipen
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1466488/FULLTEXT01.pdf
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1466488/FULLTEXT01.pdf
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förankringseffekt, bedömningsbias  anchoring effect,  anchoring bias, appraisal bias, 
evaluation bias 
Psykologiskt fenomen som uppträder när någon först ger ett visst värde åt en okänd 
kvantitet innan man har skattat kvantiteten. Varje tal som du uppmanas att betrakta som en 
möjlig lösning på ett skattningsproblem kommer att ge upphov till en förankringseffekt. Vi 
människor litar för mycket på befintlig information eller den första informationen vi erhåller 
inför ett beslut. Är alltså att lägga för stor vikt vid den första information vi hör, så vår 
uppfattning blir begränsad. Förankringseffekten är en kognitiv bias  (partiskhet) där en 
individs beslut påverkas av en viss referenspunkt som fungerar som ett ”ankare” för tanken. 
När ett värde har satts på referenspunkten, så kan argument och uppskattningar av olika 
företeelser påverkas av referenspunkten. Till exempel kan det vara lättare att acceptera ett 
olönsamt investeringsobjekt om referenspunkten är ett mycket olönsamt projekt eftersom 
det olönsamma projektet undermedvetet framstår i bättre dager när det jämförs mot det 
mycket olönsamma projektet. 
För att kunna mildra förankringseffekten kan man i/vara medveten om att vi alla har den 
här psykologiska fördomen och ii/ att vid viktiga långsiktiga beslut inte gå på magkänslan 
utan fördröja beslutsprocessen och inte ta beslut förrän det finns framtaget ett objektivt 
och evidensbaserat underlag att förhålla sig till. 
 
fördel benefit 
Se nytta (båtnad) benefit. 
 
fördelad eftersläpning distributed lag 
I statistik och ekonometri är ”fördelad eftersläpning” en modell för tidsseriedata där en 
regressionsekvation används för att förutsäga värden för en beroende variabel baserat på 
både aktuella värden från en förklaringsvariabel och de eftersläpade (eller laggade) 
värdena från föregående period från förklaringsvariabeln. 
 
fördelning distribution 
Som allmän term kan fördelning bland annat vara liktydigt med utdelning och spridning. 
Det kan handla om att fördela något på olika parter eller är resultatet av hur något fördelats. 
Fördelningspolitik är en sammanfattande benämning på politiska arrangemang och 
åtgärder i syfte att påverkan fördelningen av förmögenheter, inkomster eller konsumtion. 
Inom statistiken används fördelning på flera sätt: 

 fördelning är den observerade frekvensen av olika observerade värden för ett 
datamaterial. 

 t-fördelning avser statistisk fördelning och är ett viktigt mått i flera analyser 

 chitvå-fördelning, X2 – fördelning, är ett annat mått som visar statistisk fördelning 

 kumulativ fördelning, är en statistisk fördelning för ett datamaterial vilken anger 
hur stor andel av värdena som är mindre än eller lika med ett givet värde. 

 kontinuerlig fördelning är ett begrepp inom sannolikhetsteorin 

 Pareto-fördelning eller statistisk kontinuerlig fördelning, är uppkallat efter Vilfredo 
Pareto och används för att beskriva inkomstfördelningar i samhället 

 
fördelningsanalys distributional analysis, distributional issues 
Att redovisa hur nyttor benefit och/eller effekter fördelas på olika socioekonomiska 
grupper, eller geografiska områden eller över tid mellan generationer.  
En fördelningsanalys bör alltid ingå i eller bifogas modern CBA. Utöver effektivitets 
(efficiency and effectiveness) och hållbarhetsaspekterna sustainability för en åtgärd 
behöver man beakta en åtgärds effekter på ett sådant sätt så att det går att beakta det som 
på engelska kallas ”equity” vilket ungefär motsvarar rättvisa i form av rättmätighet och 
jämlikhet. 
Texten i det övergripande målet för transportpolitiken visar dels att det bör finnas en 
regional del i fördelningsanalysen men framförallt att det finns ett fördelningsmässigt 
samband mellan en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning. En långsiktigt hållbar åtgärd i transportsystemet är en åtgärd som är 
samhällsekonomiskt effektiv och alltså bidrar till ökad välfärd för nu levande 
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generationer, samtidigt som den inte får leda till välfärdsförluster för kommande 
generationer.  
I den samlade effektbedömningens enklare fördelningsanalyser redovisas den direkta 
och omedelbara fördelningen av positiva och negativa nyttoeffekter för olika 
socioekonomiska grupper eller olika geografiska områden eller över tid mellan 
generationerna.  
De direkta effekterna är huvudsakligen desamma som redovisas i den 
samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen men i fördelningsanalysen redovisade 
utifrån hur de fördelar sig mellan olika grupper, geografi och över tid. Fördjupade 
fördelningsanalyser görs ibland och det kan bland annat vara regionalekonomiska 
analyser, redovisning av geografiska konsumentöverskott, företagsekonomiska 
konsekvensbeskrivningar eller redovisning av nettoförändringar på andra marknader 
(exempelvis bostads- och arbetsmarknad).   

 
fördelningseffekter equity effects, distributional effects 
Hur den ekonomiska välfärden för en grupp individer eller företag förändras (positivt eller 
negativt) på grund av en åtgärds effekter. Fördelningseffekterna från en transportåtgärd 
består av hur effekterna från åtgärden i form av nyttor och kostnader kommer att fördela sig 
på olika grupper av människor. En transportåtgärd kommer att innebära fördelnings- och 
omfördelnings effekter på olika befolkningsgrupper. Fördelningseffekterna kommer 
vanligtvis från tre källor:  

1. Nyttor i form av förbättrad tillgänglighet och rörlighet, större möjligheter att 
välja hur transporten skall göras, minskade res- och väntetider och minskade risker 
att dödas och skadas svårt.  

2. Hur investeringskostnaden och trafikeringskostnaderna kommer att fördela sig 
inklusive vem som får betala för transportservicen via användaravgifter, skatter med 
mera samt hur kostnaderna förhåller sig till de erhållna nyttorna.  

3. Hur externa effekter i form av luft- och bulleremissioner, visuellt intrång, 
barriäreffekter, påverkan på fastighetsvärden och livskvalitet fördelar sig. 

De grupper som drar mest nytta benefit av en åtgärd är inte nödvändigtvis de samma som 
får dra de största nackdelarna. Fördelningseffekterna kan mätas på flera olika sätt och 
omfatta flera olika dimensioner exempelvis geografiskt, ålder och rörlighet. 
Man kan dela in de fördelningseffekter som är viktiga för transportåtgärder i fem grupper. 

1. Horisontell rättvisa horizontal equity;  som handlar om ”principen om lika 
möjligheter” och opartisk behandling. Dels skall användaren på något sätt betala för 
sig för de fördelar som man åtnjuter finansierat från det gemensamma (hastighet, 
tillförlitlighet, komfort) och dels skall man betala för de externa effekter man 
orsakar samhället (miljöskador, risk att dödas och skadas, trängsel) enligt 
förorenaren betalar principen polluter pays principle.  

2. Vertikal rättvisa vertical equity; handlar om att utjämna fördelningen av nyttor 
benefit mellan olika inkomstgrupper. Vid transportåtgärder  handlar det om att se 
vilken transportförsörjning som bäst kan gynna de med lägre inkomster.  

3. Rättvis transportförsörjning i hela landet spatial or territorial equity; handlar om 
att medborgare och näringsliv i hela landet skall ha tillgång till en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

”Det är en viktig men svår utmaning att planera transportsystemet så att skillnader 
i tillgänglighet och exponering för trafikens negativa konsekvenser beaktas och 
omställningen till ett fossilfritt transportsystem samtidigt leder till ökad 
jämställdhet och minskade socioekonomiska skillnader mellan olika grupper i 
samhället.” 

 
Regeringen 
Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela landet 
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4. Rättvis fördelning av resurser inom nuvarande generationer (i närtid) intra-
generational equity; inbegriper jämställdhet och jämlikhet och handlar om att 
nyttor från transportåtgärder skall tillgodose allas behov och att inte missgynna 
vissa socioekonomiska grupper. Det kan handla om barn i trafiken, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, funktionsnedsattas och äldres tillgänglighet med mera.  

5. Rättvis fördelning av resurser mellan generationerna (över tid) inter-generational 
equity; handlar om att de transportförsörjningsbeslut som vår generation tar ska 
kunna upplevas som att de var samhällsekonomiskt effektiva även från kommande 
generationers horisont det vill säga att de var långsiktigt hållbara.  

Jämför gärna med långsiktig hållbarhet sustainability respektive livability. 
 

fördelningskonsekvenser distributional consequences 
Se fördelningseffekter. 
 
fördelssökande, räntesökande rent-seeking 
Fördelssökande inom samhällsekonomi är när en individ eller organisation (företag, 
myndighet etc.) försöker öka sitt eget välstånd utan att själv bidra till ökad produktivitet 
eller nytta (båtnad) benefit. Beteendet handlar om att nå ekonomiska vinster och andra 
fördelar genom manipulation av systemen för ekonomin och välfärdsfördelningen. Exempel 
är när företag lobbar för bidrag, subventioner och tullar.  
Ekonomisk handling som uppstår när någon enskild eller företag eller organisation, försöker 
vinna välfärdsfördelar utan att bidra till att de skapas.  
 
fördomsfri unprejudiced 
Se oväldig. 
 
förebyggande underhåll preventive maintenance 
Underhåll som utförs i syfte att bedöma och/eller mildra degradering och minska 
sannolikheten för fel hos en enhet. 
Anmärkning: Exempel på förebyggande underhåll är byte av signallampor med bestämda 
intervall och åtgärder  till följd av en tillståndsbedömning där ett IRI-värde (ojämnheter i 
vägen) pekar på att beläggningsunderhåll ska genomföras.  
Jämför med avhjälpande underhåll. 
 
företagsekonomi business administration, business management, business economics  
Samlingsnamn för studier av företag med syfte att höja kunskapsnivån om företags 
förutsättningar och villkor samt deras verksamheter. 
 
företagsekonomisk diskonteringsränta financial discount rate (FDR) 
Se finansiell analys financial analysis. 
 
företagsekonomisk kalkyl business calculation 
En företagsekonomisk kalkyl täcker företagets egna kostnader och intäkter samt det kapital 
som företaget har satsat.  

”But what improves the circumstances of the greater part can never be regarded as 
an inconveniency to the whole.  
No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the 
members are poor and miserable” 
 
”The Wealth of Nations” book 1, chapter VIII 
 
Adam Smith 1723 – 1790 
skotsk nationalekonom och moralfilosof  
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Det kapital som samhället har satsat i form av infrastruktur och service ingår inte i den 
företagsekonomiska kalkylen (till skillnad mot en samhällsekonomisk). Ej heller de nyttor 
benefit som tillfaller andra än det egna företaget. 
Det är samma kalkylmetoder som tillämpas i företagsekonomisk och samhällsekonomisk 
kalkylering  (se nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden). Den företagsekonomiska 
diskonteringsräntan skall motsvara företages avkastningskrav på kapital. 
 
företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB)35 business economy impact 
assessment 
Är en metod som syftar till att ge beslutsfattare bättre kunskap om konsekvenserna för 
näringslivet vid infrastrukturåtgärder. Metoden  kan användas i samband med samlad 
effektbedömning (SEB) och innefattar en deskriptiv och en kvantitativ del. FKB ska 
utföras så tidigt i planeringen som möjligt, företrädesvis i fasen för Åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS). 
 
förklaringskraft explanatory power 
Den andel av variationen i en beroende variabel som förklaras av variationen i de 
förklarande variablerna. Vid en regressionsanalys mäts förklaringskraften som R2. 
 
förklaringsvariabel, förklarande variabel explanatory variable 
En exogen variabel som antas påverka värdet av en beroende variabel. Se oberoende 
variabel. 
 
 

 
 
 
Figur 11. Förlustaversion loss aversion. Värdefunktionen illustrerar hur människor 
uppskattar vinster men hur de avskyr förluster så mycket mer. Fritt efter Thaler (2017) 
 

                                                 
35 https://www.trafikverket.se/contentassets/ac36fe2a7a864dabbbf560d3358252a5/fkb_broschyr.pdf 
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förlustaversion loss aversion 
Är människors starka benägenhet att undvika förluster framför att skaffa sig vinster. 
Förlustaversion medför att en person som förlorar 1000 kronor kommer förlora mer i lycka 
än en annan person som råkar vinna 1000 kronor kommer att vinna i lycka. Förlustaversion 
leder till riskaversion när människor värderar förekomster som har liknande vinst- och 
förlustmöjligheter, eftersom människor föredrar att minimera förluster framför att 
maximera vinster. Se figur 11. 
 
förnybar energi renewable energy 
Energi från källor som ständigt förnyas i snabb takt, till exempel vattenkraft, sol-, vind- och 
vågenergi och biobränsle.  
 
förorenaren betalar (principen) polluter pay principle (PPP) 
Principen att om föroreningar inträffar så ska den ansvariga personen eller företaget vara 
skyldig att betala för föroreningens konsekvenser och för att undvika dem i framtiden.    
Innebär att den som orsakar skador i miljön skall betala de samhälleliga kostnader som 
uppstår. Betalningsskyldigheten är inte begränsad till den som förorenar - även den som 
använder en produkt eller tjänst som orsakat förorening kan hållas skyldig att betala. Det 
kallas då användaren betalar (principen) user pay principle (UPP). Ett tredje sätt är att 
den drabbade betalar (principen) victim pay principle (VPP). Alla tre metoderna kan 
utformas så att man internaliserar de externa effekterna. Men det är förstås väldig 
skillnad på inkomstfördelningen och fördelningsprofilen beroende på vilken metod man 
väljer. Att det är någon som äger föroreningsfrågan genom att vara betalningsansvarig kan 
vara ett sätt att undvika allmänningens tragedi. 
 
försening delay 
Skillnaden mellan den faktiska restiden på en länk och restiden vid friflödeshastighet. 
Ofta representerad som total eller genomsnittlig fördröjning när det är ett mått på trängsel. 
Försening kan i vägtrafiken ofta hänga ihop med köbildning på grund av trängsel. Se 
figurerna 20, 34, 36 och 37. 
 
försiktighetsprincipen precautionary principle 
a/ Modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk 
anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats 
angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte 
får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder. 
b/ Redovisningsprincip inom ekonomin som innebär att alla värderingar i räkenskaperna 
ska göras med rimlig försiktighet. Tillgångars och skulders värden är beroende av framtida 
händelser. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en 
högre värdering av skulder. 
 
första välfärdsteoremet first theorem of welfare economics 
Se välfärdsteorins teorem. 
 
första årets avkastning first-year rate of return (FYRR) 
Är förhållandet mellan nyttan benefit under det första året projektet är i drift och 
investeringskostnaderna för projektet. Detta beslutskriterium kan inte användas för att 
säga om projektet bör rekommenderas eller inte. Men det kan användas för att bestämma 
det optimala öppningsåret för ett projekt. Används inte så ofta inom svensk CBA. 
 
försvinnande trafik disappearing traffic 
Gods, resenärer eller fordon som upphör med trafikering som ett resultat av en åtgärd. 
Jämför med överflyttad trafik och tillkommande trafik. 
 
försörjningskedja, leveranskedja, förädlingskedja supply chain 
Flöden och förädling från råvara till slutprodukt sker ofta i långa försörjningskedjor. 
Effektiviteten i transportsektorn är integrerad med hur effektiva dessa kedjor kan bli. De 
olika leden i försörjningskedjorna kan vara hårt integrerade med varandra och det är inte 
alltid självklart var varje leds bidrag till förädlingen börjar och slutar och förädlingskedjan 
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är således inte given en gång för alla. Exempelvis finns ett utbyte mellan hur stora lager 
företag håller sig med och just-in time konceptet och  godstransporterna. Se även 
Samgods.  
 
förtätning densification 
Är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader 
inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är stadsutglesning 
 
förutsättningslös unbiased 
Se oväldig samt jämför med partisk biased 
 
förädlat biobränsle refined biofules  
Exempelvis pellets och fordonsbränslen baserade på biomassa.  
 
förädlingsvärde value added 
Värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av råvaror, bränsle och 

halvfabrikat. Förädlingsvärdet per anställd = omsättning – kostnader för köpta varor och 

tjänster/medelantalet årsanställda.  
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G 
gemensam sektor, offentlig sektor, allmän sektor government sector, public sector 
Är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna underställt stat, kommun, 
län och regioner. Här ingår bland annat kollektivtrafik och infrastruktur. 
 
gemensamma offentliga inkomster (GI) government economic revenue (GR) 
Offentliga sektorns inkomster utgörs av skatter och övriga inkomster. 
 
gemensamma offentliga utgifter (G) government economic spending (G) 
Offentliga sektorns utgifter. 
 
gemensamma tillgångar, allmänna tillgångar commons 
Är en gemensam tillgång i form av resurser eller nyttjande som inte ägs varken privat eller 
av staten  och där ingen har uteslutits från att använda den. Viktiga exempel är luft och 
atmosfär, havsfiske och att färdas på allmän väg. När det inte finns något pris  för att 
använda luften, fisket eller infrastrukturen har varje användare incitament att använda 
dem tills den privata marginalavkastningen sjunker till noll.  
Då resurserna inte har ett obegränsat utbud utan användningen samtidigt minskar 
tillgången för andra leder frånvaron av begränsande incitament till överanvändning och i 
extrema fall till förstörelse av resursen.  
Uttrycket allmänningens tragedi, the tragedy of the commons hänvisar till faran med att 
resurser överutnyttjas när ingen äganderätt finns.  
När användningen blir för intensiv och äganderätten inte tydligt kan avgränsas behövs 
någon form av ransonering av användandet för att nå effektivitet. Det kan handla om att 
sätta kvantitativa gränser eller att sätta pris på bruket av resursen. Exempelvis 
överenskomna fiskekvoter, utsläppsgränser, marknad för utsläppsrätter eller 
trängselprissättning.   
 
generaliserad kostnad (GK) generalised cost (GC) 
Den goda tillgängligheten som beskrivs i funktionsmålet kan nås genom att sänka den 
”generaliserade kostnaden”36. Transportsystemets funktionalitet påverkar både 
produktionen och konsumtionen av såväl varor som tjänster både privat och gemensamt. Att 
färdas eller transportera innebär att vi gör en uppoffring i form av framförallt vår tid och 
från vår budget. När vi räknar ihop denna uppoffring i pengar får vi fram den generaliserade 
kostnaden för att genomföra våra resor och transporter. När vi genomför åtgärder i 
transportsystemet som förbättrar för de som använder systemet så minskar37 den 
generaliserade kostnaden vilket ökar tillgängligheten och vi frigör tid och budgetmedel för 
de som använder systemet som kan användas till annat, det vill säga individer och företag 
får ett samhällsekonomiskt överskott (som vi förstås skall jämföra mot de externa 
kostnaderna och kostnaden för att införa och vidmakthålla den åtgärd vi genomför) som de 
kan använda på något för medborgarna och näringslivet tillfredsställande sätt! 
Den generaliserade kostnaden sammanfattar vid en fullständig analys ”allt” som individer 
och företag möter som ökat eller minskat ”resmotstånd” i form av transportkostnad, 
biljettkostnad, restiden, väntetider, förseningsrisk, punktlighet, turtäthet, trygghet, 
bekvämlighet, bärighet, tillförlitlighet och så vidare. 
GK är summan av de monetära och icke-monetära kostnaderna eller uppoffringen för 
den som reser/transporterar. De monetära kan exempelvis inkludera biljettpris i 
kollektivtrafiken, bränslekostnad, fordonsslitage, parkeringsavgifter, broavgifter, löner till 
yrkesförare och trängselskatter. Icke-monetära kan exempelvis handla om individens och 
företags uppoffring i form av res-, vänte- och förseningstid, punktlighet, upplevd trygghet, 
förstärkt bärighet, och behov av lagerkapacitet. GK innehåller inte ointernaliserade 
indirekta kostnader för externa effekter. 

                                                 
36 Den generaliserade kostnaden sammanfattar vid en fullständig analys ”allt” som individer och företag möter som 
ökat eller minskat ”resmotstånd” i form av transportkostnad, biljettkostnad, restiden, väntetider, förseningsrisk, 
punktlighet, turtäthet, trygghet, bekvämlighet, bärighet, tillförlitlighet och så vidare. 
37 Att minska den generaliserade kostnaden kan handla om att förbättra några av de aspekter som tas upp i 
föregående fotnot! 
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De icke-monetära kostnaderna omvandlas till monetära så kallade ”tidsvärden”.  
GK blir summan av de monetära och icke-monetära kostnaderna eller uppoffringen för den 
som reser/transporterar.  Se figur 12. 
 
 

 
 
Figur 12. Effekten av en kombinerad prissänkning av reskostnaden och kvalitetshöjning via 
restidsvinster innebär a/ en prissänkning från P0 till P1  b/ ökad efterfrågan från E0 till E1 
som är samma sak som ökning av marginalvärdeskurvan MV och betalningsviljan över 
alla kvantiteter. Den kombinerade effekten av pris- och kvalitetsförändringen kan mätas via 
förändringen i den generaliserade kostnaden GK som innehåller både det sänkta priset och 
restidsvinsterna för såväl tidigare resenärer ΔGK och för nytillkomna 0,5ΔGK (se regeln 
om halva nyttan).  
 
generaliserad reskostnad generalized travel cost (GTC) 
Se generaliserad kostnad (GK) och figur 12. 
 
generaliserad transportkostnad generalised cost of transport (GCT) 
Se generaliserad kostnad (GK) och figur 12. 
 
generaliserbarhet generalizability 
Är ett mått på hur användbara resultaten av en studie är för en bredare grupp människor 
eller för andra liknande situationer. Om resultaten av en studie i stort sett är tillämpliga på 
många olika typer av människor eller situationer, sägs studien ha god generaliserbarhet. 
 
generationsmålet generational goal 
Riksdagen har beslutat om ett generationsmål som är det övergripande målet för 
miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet innebär 
att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Styrmedel 
och åtgärder för att lösa miljöproblemen i Sverige ska utformas så att Sverige inte exporterar 
miljöproblem. 
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generella osäkerheter overall influences 
Vid tillämpning av successivprincipen (vid kalkylering av anläggningskostnader). 
Osäkerhet som påverkar flera av grundkalkylens kalkylposter och som måste bedömas 
utifrån ett helhetsperspektiv. Exempel på generell osäkerhet är att man inte får önskade 
resurser till ett projekt. 
 
generiska data generic data 
Vid livscykelanalyser används oftast generiska data för livscykelanalysen 
(genomsnittsdata) som är representativa för byggprodukter som används på den svenska 
marknaden. 
 
generisk generic 
Avser ursprungligen släktet eller arten. Ett ord får generisk betydelse när det används om 
alla de individer eller föremål som ordet betecknar. Möjliga synonymer till generisk: allmän, 
gemensam, allmängiltig, universell, global, vanlig, spridd, rådande, gängse, generell och 
utbredd. 
 
genomskinlig, transparent transparent 
Något som man lätt kan genomskåda i fråga om sitt verkliga innehåll. 
 
genomsnittlig betalningsvilja average willingness to pay 
När vi inte har tillgång till marknadspriser mäter vi skuggpriset på till exempel 
tidsvärdet, tidskostnaden via betalningsviljan. Eftersom den uppmätta betalningsviljan 
skiljer sig åt mellan olika situationer och mellan olika personer är det den ”genomsnittliga 
betalningsviljan” som vi använder i modeller och analyser. Det fungerar särskilt bra för stora 
grupper av människor. Se betalningsvilja willingness to pay och även stora talens lag. 
  
genomsnittlig fast styckkostnad average fixed cost (AFC), fixed cost per unit 
De totala fasta kostnaderna (för mark och kapital) för en viss produktionsnivå dividerat med 
den kvantitet som produceras. Se figur 13. 
 
 

 
Figur 13. Genomsnittlig fast styckkostnad average fixed cost, genomsnittlig rörlig 
styckkostnad  average variarble cost  samt genomsnittlig total styckkostnad 
average total cost. 
 
genomsnittlig konsumtionsbenägenhet average propensity to consume 
Se konsumtionsbenägenhet propensity to consume. 
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genomsnittlig nyttolast average payload 
Nyttolast avser lastkapaciteten för ett flygplan (eller bärraket), vanligtvis mätt i termer av 
vikt. Genomsnittlig nyttolast används för att definiera konvertering från ton flygfrakt till ton 
lastbilsfrakt. Används som input till varubaserade godsprognosmodeller. 
 
genomsnittlig rörlig styckkostnad, genomsnittlig variabel styckkostnad average 
variable cost (AVC), variable cost per unit 
De totala rörliga kostnaderna (för arbete och råvaror) för en viss produktionsnivå dividerat 
med den producerade kvantiteten. Se figur13.  
 
genomsnittlig total styckkostnad average total cost (ATC), unit cost, average cost 
Den totala kostnaden för en viss produktionsnivå dividerat med den producerade 
kvantiteten. Lika med den genomsnittliga rörliga kostnaden plus den genomsnittliga fasta 
kostnaden. Se figur 13. 
 
genomsnittsinäkt, styckintäkt average revenue (AR) 
Genomsnittsintäkt = Total intäkt / kvantitet enheter eller användare 
 
genomsnittskostnadsprissättning average cost pricing 
När priset sätts som motsvarar nyttighetens genomsnittskostnad, vilket täcker 
marginalkostnader och fasta kostnader och därmed gör det möjligt för producenten 
att nå nollpunkten. Jämför med marginalkostnadsprissättning och se figurerna 9, 
22 och 27. 
 
geofencing geofencing 
se geostaket 
 
geografiskt konsumentöverskott geographical consumer surplus 
Analyser av geografiska fördelningseffekter av åtgärder i infrastrukturen kan baseras på hur 
konsumentöverskottet av en åtgärd eller plan fördelas. Kan redovisas på kartor.38 
 
geometriskt medelvärde geometric mean 
Geometriskt medelvärde används exempelvis vid uträkning av den genomsnittliga räntan 
för ett antal år. Är inte samma sak som vanligt medelvärde (som egentligen heter 
aritmetiskt medelvärde). 
 
geostaket geofencing 
Samlingsnamn för positionsbaserade tjänster för automatisk fordonsanpassning inom 
förbestämda digitala områden. Fokus på användning är att säkra kvalitet på digitala 
trafikregler, utveckla processer för informationsutbyte, identifiera och testa möjliga 
tillämpningar 
 
Ginikoefficient Gini coefficient 
Gini koefficienten anger hur stor del av de totala inkomsterna  som måste omfördelas från 
höginkomsttagare till låginkomsttagare för att inkomstfördelningen ska bli helt jämn. En 
hög koefficient anger att de existerande inkomstskillnaderna är stora och en låg koefficient 
att de är små. Används för att jämföra inkomstfördelningen mellan olika länder och även 
över tid. Andra faktorer exempelvis förmögenhetsfördelning och social rörlighet är också 
viktiga men Gini koefficienten mäter alltså inkomsterna. Ginikoefficienten åskådliggörs ofta 
grafiskt i en Lorenzkurva. 
 
globala hållbarhetsmålen sustainable development goals 
Se FN:s mål för hållbar utveckling. 
 

                                                 
38 Trafikverket 2018:208 Tillgänglighet – Definition, mått och exempel 
https://trafikverket.ineko.se/se/tillg%C3%A4nglighet-definition-m%C3%A5tt-och-exempel 

 

https://trafikverket.ineko.se/se/tillg%C3%A4nglighet-definition-m%C3%A5tt-och-exempel
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god tillgänglighet good accessibility 
Är att lätt kunna nå ett rikt utbud. Med lätt avses kort restid, låg reskostnad, hög 
punktlighet, trygg resa, god bärighet etc. Med rikt utbud avses variation och kvalité. Se 
tillgänglighet för alla. 
 
godsenhet freight unit 
Godsenheterna utgörs av enhetslaster som containrar, växelflak, semitrailers, 
kassetter eller hela lastbilar varvid transportsätten är godståg, lastbil, fartyg eller flyg.  
 
godstransportarbete freight transport performance, goods transport performance 
Mängd transporter gods gånger transporterad sträcks. För godstransporter anges 
transportarbetet under en viss tid i tonkilometer (tkm). Ett ton gods som transporteras 1 
km har genererat ett godstransportarbete på 1 tonkilometer. Jämför med 
persontransportarbete, transportarbete och trafikarbete. 
 
godstransport freight transport 
Förflyttning av gods och därmed sammanhängande hantering, till exempel lastning, 
lossning, lyftning, vändning och sänkning. 
 
GPS GPS global positioning system 
Är ett system av satelliter och ytbaserade mottagare som exakt kan bestämma plats och tid. 
Används allt mer inom trafikteknik, vid modellering av modeller och vid 
resvaneundersökningar. 
 
Granger kausalitet Granger causality 
Tester för att avgöra om en variabel är en indikator över en tidsperiod. Det antas att 
förhållandet mellan variabler förblir stabilt. Se kausal effekt och figur 11. 
 
gratispassagerare free rider 
Se snålskjutsåkare. 
 
gravitationsmodell gravity model 
Gravitationsmodellen är en ekonomisk modell som kan användas för handelsflöden. Den 
bygger på antagandet att stora ekonomier som ligger nära varandra resulterar i stora 
handelsflöden - och att små ekonomier långt ifrån varandra resulterar i motsatsen. Namnet 
kommer från fysiken där gravitationen beräknas utifrån faktorerna massa och avstånd. 
Inom den ekonomiska modellen används vanligtvis begreppet BNP istället för massa. 
Gravitationsmodellen ger ofta en god indikation på hur stort handelsflöde man kan vänta sig 
mellan två olika länder men den ojämna fördelningen av råvaror i världen är en av 
anledningarna till avsteg i modellen. Modellresultaten behöver ofta bearbetas utifrån annan 
kunskap.  
 
gridlock, totalstopp gridlock, total stop 
”Gridlock” är en term som använts synonymt med totalstopp. Det är egentligen en speciell 
form av trafikstockning traffic jam där köer av fordon i ett nätverk av korsande gator gör 
att trafiken i alla riktningar stannar helt. Termen används även (egentligen felaktigt) för hög 
trafikstockning med minimalt flöde även när inte ett nätverk av korsande gator är 
inblandade. Se även trängsel. 
 
grundläggande tillgänglighet basic accessibility 
Se tillgänglighet i transportsystemet och funktionsmål; tillgänglighet. 
 
grundkalkyl basic calculation of construction costs 
Vid kalkylering av anläggningskostnader. Kvantitativ del av kalkylen för bedömning av 
kostnader enligt successivprincipen. Kvantitet beskrivs i mängdtermer. Grundkalkylen 
kompletteras med bedömning av generella osäkerheter. 
 
grusväg gravel road  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bruttonationalprodukt
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gränsintäkt marginal revenue 
se marginalintäkt 
 
gränsregion crossborder region 
I Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik exkluderas personer med arbete på andra sidan 
nationsgränsen. Gränspendlare till Danmark, Norge och Finland räknas varken som 
sysselsatta eller som löntagare, vilket blir missvisande i statistiken. Brister i indata är en 
förklaring till att trafikmodellerna har svårt att beskriva gränsregionerna och dessa behöver 
därför hanteras separat i analysarbetet.   
 
gränsvärde limit 
Inom matematiken: Ett gränsvärde för en funktion beskriver funktionens värde när 
ingångsvärdet kommer tillräckligt nära en viss punkt eller växer sig oändligt eller är 
tillräckligt stort. Används inom matematisk analys bland annat för att definiera 
kontinuerliga funktioner och derivata. Se matteboken för mer formell beskrivning. 
 
gångtid walking time 
Se värdet av restidsbesparing.  
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H 
handelsvara commodity 
En nyttig och globalt efterfrågad vara (nyttighet good). Levereras av många säljare 
vanligtvis utan mycket produktdifferentiering. Handelsvaror är standardiserade produkter 
och är ibland  råvaror. Priset på handelsvaror bestäms av marknaden som helhet, ofta på 
den globala marknaden och inte av någon enskild producent eller producentgrupp. Handlas 
ofta på särskilda globala marknader. Dessa marknader fungerar oftast som perfekta 
konkurrensmarknader. 
Exempel inkluderar olja, vete, majs, kaffe, koppar, bomull, tenn, ris, guld och andra primära 
varor. 
 
hantera transportekonomiskt underlag (HTU) process transport economics 
Intern stödprocess samt förvaltningsorganisation inom Trafikverket som hanterar 
transportekonomin. 
 
hastighet speed 
Kilometer per timme, betecknat km/tim är en måttenhet för hastighet. Den används till 
exempel för att definiera fordons och spårfarkosters hastighet och internationellt är det den 
vanligaste beteckningen för hastighetsmätare och fartbegränsningar för vägfordon. 

Hastighet = sträcka/tid   ,   𝑣 =
𝑠

𝑡
 

 
hastighetsflödessamband volume delay functions V/D or speed flow relationship 
Ett typiskt samband är att restiden kommer att öka efterhand som trafikvolymen närmar sig 
kapacitetsgränsen. När gränsen är passerad börjar trängseleffekten minska ingångsvolymen 
till länken från angränsande länkar så att kurvan börjar böja tillbaka mot lägre volymer när 
restiden fortsätter att öka. Under köavvecklingen kan man ha låga hastigheter och låga 
volymer samtidigt. Se figur 14. 
 

 
 
Figru 14. Hastighetsflödessamband speed-flow relationship 
 
 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Timme
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ttenhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hastighet
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HDI index för mänsklig utveckling HDI human development index 
Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. 
Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).39 Se Agenda 2030. 
 
headway (tåg), headway (rail) 
Hur tätt tåg kan färdas efter varandra utan att det efterföljande tåget får restriktivt 
signalbesked. Headway kan även användas som allmän benämning för tidsavståndet  mellan 
tåg som använder samma infrastruktur vid exempelvis tågmöten. Se även intervall. 
 
hedonisk prissättning hedonic pricing 
Hedonisk prissättning är en modell som identifierar prisfaktorer utifrån förutsättningen att 
pris bestäms både av interna egenskaper hos varan som säljs och externa faktorer som 
påverkar den. Vanligt vid försäljning av fastigheter. Utifrån differentiering i priser för i 
övrigt likvärdiga fastigheter med olika avstånd från exempelvis en bullrande väg eller 
järnväg kan man härleda bullervärderingen. Se även fastighetsvärdemetoden. 
 
heterogen, oensartad heterogeneous 
Ordet heterogen kommer från grekiska ”annan, olika” och ”slag, sort”. Beskriver inom olika 
vetenskaper ett tillstånd där ett objekt består av olika skilda komponenter. Inom 
socialvetenskaper pratar man om heterogena grupper, grupper där individer eller 
undergrupper skiljer sig mycket åt. Motsatsen till heterogen är homogen. 
 
heuristik heuristics 
Metod för att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap. En heuristik bör ge relevanta 
hypoteser.  
Heuristisk problemlösning kan ske via replikerbara, experimentella tekniker som 
exempelvis trial and error med flera metoder. Garanterar inte en optimal problemlösning 
varför det väljs när formella matematiska modeller inte kan tillämpas. 
Heuristik är en viktig komponent i många datorprogram som utvecklas inom artificiell 
intelligens.  
 
Hicks-Kaldor kriteriet Hicks-Kaldor criterion 
Se Kaldor-Hicks kompensationskriterium 
 
homogen, ensartad homogenous 
Ordet homogen kommer från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där 
något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt. Motsatsen är heterogen. 
 
hoppa på tåget effekt, härmingseffekt bandwagon effect 
”Hoppa på tåget effekt” är fenomenet att människor tenderar att anta åsikter och svara på 

undersökningar som de tror att majoriteten av omgivningen har eller skulle svara. 
Uttrycket kommer ursprungligen från valundersökningar i USA och talesättet ”jump on the 
bandwagon” (att ge sitt stöd till någon som ser ut att gå mot seger). Se kognitiv bias. 
 
horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet horizontal collaborations  
for increased transport efficiency 
En del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt 
ut. Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan 
samarbetar för att minska sina transportkostnader genom skalekonomi, effektivare 
transporter samt minskade tomma förflyttningar.  
Samarbete där både samhället och ingående parter skulle stå som vinnare kommer dock inte 
alltid till stånd på grund av exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, 
kommersiella förutsättningar och affärsmodeller. 
 
 

                                                 
39 United Nations, Human Development Reports: http://hdr.undp.org/en/data 
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humankapital human capital 
Individers  utbildning, färdigheter och kompetenser som kan öka deras produktivitet. 
 
humankapitalmetoden human capital method (HCM) 
Är en värderingsmetod som utgår från att härleda en persons ekonomiska värde utifrån vad 
hen producerar samt kombinera detta med information om produktivitet. Metoden kan 
användas för att använda data om produktionsbortfall för att värdera försämrad hälsa och 
till detta läggs en beräkning av vårdkostnader. Det här ger information om den undre 
gränsen för skadekostnaden. I praktiken inom transportsektorn används 
humankapitalmetoden metod för att skatta en mindre del av värdet av minskad 
dödsrisk (VSL), medan den överlägset största delen istället utgörs av betalningsviljan för 
att minska risken att dö eller skadas i trafiken. Se värdet av minskad dödsrisk. 
 
huvudman-agent problem principle-agent problem 
Teorin om förhållandet mellan en huvudman och en aktör och de problem som kan uppstå.  
Huvudproblemet uppstår eftersom huvudmannen inte kan övervaka vad aktören gör och 
aktören tenderar att agera i sitt eget intresse, snarare än i huvudmannens. 
 
huvudscenario central scenario 
Jämför med basprognos. 
 
hyperöverbelastning hypercongested 
Vid hyperövebelastning ökar hastigheten efterhand som flödet ökar. Är en situation efter en 
fullständig trafikstockning. Ibland sker avveckling av stillastående trafik via 
konvojkörning. Se figur 14 och 36. 
 
hypotes hypothesis 
Antagande, förutsättning. I vetenskapliga sammanhang ställer man upp hypoteser för att 
teoretiskt förklara iakttagna fenomen, varefter hypotesens riktighet prövas genom 
ytterligare iakttagelser eller experiment (jämför hypotetisk-deduktiv metod). I deduktiv 
argumentation kan man tillfälligt ställa upp en sats som hypotes för att undersöka vad som 
följer ur den. Skulle en motsägelse erhållas som följd, har man visat att hypotesen är falsk. 
Se hypotesprövning. 
 
hypotesprövning, hypotestestning hypotesis testing 
Giltighetstest för en vetenskaplig hypotes. Nollhypotesen för resultaten är att det inte 
finns något samband mellan de variabler man funnit. Hypotesprövningen är processen för 
att försöka motbevisa nollhypotesen. Lyckas man motbevisa denna kan man anta att en 
alternativ hypotes om att ett estimerat samband mellan variablerna föreligger, är giltig.  
 
hypotetisk-deduktiv metod hypothetical-deductive method 
Den metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet. Enligt denna 
uppfattning har en vetenskaplig teori alltid karaktären av hypotes. Teorins riktighet kan 
prövas genom att man från teorin deduktivt härleder observationssatser, det vill säga satser 
sådana att man genom observation kan avgöra om de är sanna eller falska. Om en härledd 
observationssats visar sig vara falsk har teorin därigenom vederlagts. Om den visar sig sann, 
så styrker detta teorin. Se hypotesprövning. 
 
hypotetiskt val, hypotetisk bias hypothetical bias, hypothetical choice 
När man i värderingsstudie låter människor uttala sig om sina preferenser gör de ett 
hypotetiskt val som kan innebära att man tenderar att överdriva sin betalningsvilja eller 
anger samma värdering på både stora och små förändringar. Detta måsta hanteras en 
värderingsstudie. 
 
hållbar mobilitet sustainable mobility 
Handlar ofta om att hitta hållbara lösningar för mobilitet som inte bidrar till den globala 
uppvärmningen och som kanske också kan bidra till en hälsosam livsstil. 
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hypotetisk-deduktiv-metod
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hypotes
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hållbar tillväxt sustainable growth 
se tillväxt och långsiktig hållbarhet 
 
hållbar utveckling sustainable development 
Begrepp lanserat i ”Brundtlandrapporten” 1987, och där definierat som ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt 
ett globalt perspektiv. Hållbarheten utgår från tre dimensioner, ekologisk/miljömässig 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Begreppet tolkas på olika sätt och 
detta förklarar åtminstone delvis dess genomslag i den politiska retoriken. Många menar att 
naturen och ekosystemenens bärkraft sätter ramar för vad som är långsiktigt hållbart. Det är 
även viktigt att ekonomisk tillväxt och bra livsvillkor för alla människor på jorden 
tillgodoses så att skyddet av jordens livsuppehållande system inte åsidosätts.  
I figur 21 visas hur de tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra och även 
sätter ramar för varandra. 
Det är inte givet hur avvägningen mellan den hållbara utvecklingen tre dimensioner bör 
göras och konkurrerande tolkningar förekommer internationellt. Hållbar utveckling är 
således inte ett svar utan snarare en process där olika synsätt kan mötas. Men i svensk 
transportpolitik får vi ledning för hur det skall tolkas i regeringens transportpolitiska 
proposition (2021/21:151 sidan 6)40. Se citat efter målförhållande mellan 
funktionsmål och hänsynsmål.  
 
hållbarhet sustainability 
Utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att äventyra kommande generationers 
förmåga att tillgodose sina egna behov. Se hållbar utveckling och långsiktig 
hållbarhet. 

hälsoekonomi health economics  
Är ett område inom vilket man analyserar hälsa och sjukvård med hjälp av ekonomisk teori 
och empiri, eller med metoder specifikt utvecklade för området. Cost-utility analysis 
(CUA) är en speciell form av kostnadseffektivitetsanalys cost-effectiveness analysis 
(CEA)  som används inom hälsoekonomi. För optimal användning av knappa resurser inom 
hälso- och sjukvården, om man följer CUA rekommendationer, skall en given budget 
spenderas så att man får så många kvalitetsjusterade levnadsår som möjligt. Ofta 
presenteras resultaten från CUA i form av kvoter, det vill säga som merkostnaden per 
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. För att kunna kvalitetsjustera levnadsår behöver man en 
analysram som tar hänsyn till livskvalitet. 
 
hänsynsmål consideration objective 
Se mål för transportpolitiken. 
  

                                                 
40 Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-
infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151 

 

”En långsiktigt hållbar åtgärd i transportsystemet är en åtgärd som är 
samhällsekonomiskt effektiv och alltså bidrar till ökad välfärd för nu levande 
generationer, samtidigt som den inte får leda till välfärdsförluster för kommande 
generationer” 

 
Om sambandet mellan effektivitet och hållbarhet 

 
Peo Nordlöf 
nationalekonom 

https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151
https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151
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härledd reseefterfrågan derived travel demand 
I ekonomiska system påverkar den ena sektorn den andra genom att efterfrågan på en 
nyttighet i en sektor påverkar efterfrågan i en annan sektor. Det som skiljer 
transportsektorn från många andra är att transporter inte kan existera för sig själv och att en 
transport inte kan lagras. En osåld produkt kan ofta förbli i lager tills den köps medan en 
osåld passagerarplats eller en oanvänd lastkapacitet förblir osåld och kan inte återvinnas om 
ytterligare kapacitet skapas senare, utan då är transporten en ny vara. Finns alltså en viktig 
tidsaspekt här mellan när reseefterfrågan finns och när utbudet finns. 
 
härmningseffekt bandwagon effect 
Se hoppa på tåget effekt. 
 
hävstångseffekt leverage, gearing 
Hävstångseffekt eller utväxling används ofta som beskrivande ord för att illustrera hur en 
åtgärd eller effekt lyfter upp eller accelererar en annan effekt. Inom ekonomi avses bland 
annat att låna upp pengar till en fast ränta som sedan används för att producera mer pengar 
än vad som skall betalas i ränta. Med hjälp av hävstångseffekten kan det egna kapitalet 
maximeras.  
 
hörnlösning corner solution 
En hörnlösning är när den som skall välja mellan olika nyttigheter är ovillig eller oförmögen 
att välja en kombination. Exempel: Om vi skall välja mellan två nyttigheter och sätter den 
ena på x-axeln och den andra på y-axeln i en figur som liknar figur 33, och det är så att vi 
har en brant budgetrestriktion och flacka indifferenskurvor då kan det vara så att vi 
maximerar vår nytta av att inte handla alls av den ena nyttigheten utan lägga hela budgeten 
på den andra.   
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I 
IAIA IAIA international association for impact assessment 41 
 
icke statlig organisation (NGO) NGO non-governmental organization 
En organisation som skapas för en uppsättning specifika offentliga åtgärder, inklusive 
utveckling. Kan fokusera på exempelvis miljöutbildning, social rättvisa, hälsa, mänskliga 
rättigheter och andra frågor som påverkar nivån på mänsklig utveckling. 
 
icke-exkluderbarhet non excludability 
När det inte är möjligt att tillhandahålla en vara eller en tjänst  till en person utan att den 
därmed blir tillgänglig även för andra att använda och ha nytta av. Exempel – en allmän väg 
får alla trafikera även om den i första hand byggdes för de boende i ett visst område. 
 
icke-linjär funktion non-linear function 
Kurva. En funktion som inte är linjär – det vill säga den bildar inte en rät linje. 
 
ickelinjära diskreta valmodeller nonlinear discrete choice models 
Se diskreta valmodeller. 
 
icke-marginella förändringar non-marginal change 
Icke-marginella förändringar av resursanvändning är en faktor som gör att det 
samhällsekonomiska värdet av en resurs kan avvika från marknadspriset. På 
konkurrensmarknader har vi många köpare och säljare och dessa är tillräckligt små för 
att inte kunna påverka den totala volym som produceras och säljs på marknaden. Därför är 
förändringar av resursmängder på konkurrensmarknader marginella, d.v.s. mycket små. 
Även om hela företag startar eller lägger ned produktionen så är effekten på marknaden 
marginell. Om det däremot förekommer brist på konkurrens så finns det köpare eller säljare 
som är tillräckligt inflytelserika för att deras agerande på marknaden skall påverka pris och 
volymer, d.v.s. ge icke-marginella effekter på marknaden. Vid marginella volymförändringar 
på en marknad är konsumentens värdering av produkten lika med priset. Vid icke-
marginella resursförändringar består värdet för konsumenterna av summan av den 
marginella betalningsviljan, som bestäms av efterfrågan och som är större än 
marknadspriset för alla volymenheter utom den sista. 
 
icke-rivalitet non rivalry 
Icke-rivaliserande varor eller tjänster är kollektiva nyttigheter. En persons nyttjande av 
en resurs påverkar inte andras möjligheter att nyttja samma resurs eller deras upplevelse av 
att göra det. Utbudet påverkas därför inte av människors konsumtion.  
 
icke-urvalsfel nonsampling error 
Vid en urvalsundersökning kan andra fel uppstå än de som har att göra med att det är ett 
urval som studeras. Fel som kan uppstå på grund av hur datainsamlingen genomförs eller 
hur bearbetningen av data genomförs. 
 
icke-uteslutbara non-excludable 
En nyttighet där man inte kan hindra eller utesluta ej betalande från att uppleva eller 
använda nyttigheten, är icke-uteslutbar. Det är svårt att hindra människor att ta del av en 
vacker utsikt eller att ha nyttan av en fyr som navigationshjälpmedel till sjöss. 
 
identitet identity 
Likhet. Som symbol för identitet används ofta tecknet =. 
 
immateriell immaterial 
Något som inte är av fysisk, materiell natur. Ett varumärke, en logotyp eller 
forskningsresultat är några exempel på något immateriellt som ändå kan ha stort värde. 
 

                                                 
41 https://www.iaia.org/ 
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imperfekt marknad imperfect market 
Är en marknad där ett eller flera av de antaganden som ligger till grund för perfekt 
konkurrens inte är uppfyllda.  
 
implementera implementation 
Inom programmering den praktiska tillämpningen av en metod, algoritm eller andra 
kända fakta för att uppnå ett specifikt resultat. Göra ett dataprogram körbart. Används 
också i andra sammanhang. Möjliga synonymer till ”implementera”: genomföra, införa, 
förverkliga, realisera, utföra, tillämpa, uppfylla och fullgöra. 
 
implicera implicate, imply 
Något som nödvändigtvis gäller av logiska skäl. Exempel: Om a är större än b och b är större 
än c så ”implicerar” detta att a är större än c. 
 
implicit, underförstådd, antydd implicit 
Om en tanke som inte direkt utsägs men om vilken det kan visas att ett visst resonemang  
förutsätter dess riktighet. 
 
imputerad imputed 
Syftar vanligen på att en implicit kostnad eller ett skuggpris har förts in i en kalkyl. 
 
in medias res CBA in medias res CBA 
Latin som betyder ungefär ”mitt i saker”.  Denna term avser CBA som genomförs under ett 
pågående projekt, det vill säga ett projekt som redan startat men som ännu inte är klart. 
Användningen kan vara att påverka det aktuella projektet samtidigt som man samlar in 
information för kommande efterkalkyl. Jämför med ex post och ex ante CBA. 

incidens, förekomst, frekvens, omfattning, grad incidense 
Incidensen anger hur ofta eller hur vanligt det är att något inträffar under en viss tid. Ofta 
men inte alltid något otrevligt. (Används inom epidemiologin som mått på 
sjukdomsförekomst i en befolkning). 
 
incitament, motiv, bevekelsegrund incentive  
Ett motiv, en bevekelsegrund, en omständighet eller en stimulansåtgärd, som stimulerar till 
viss verksamhet eller handling. Till exempel en social uppförandekod eller ekonomiska 
styrmedel som ger incitament till förändrat beteende. 
 
incitamentsstruktur incentive structure 
En uppsättning av utlovade incitament som belöningar och/eller straff som motiverar 
människor att utöva vissa beteenden eller fatta vissa beslut. Kan även vara beskrivning av 
den metod som används. Exempelvis Bonus-Malus systemet.  
 
index index 
Några av de index som används inom transportområdet är  

 Trafikverkets infrastrukturindex42 

 Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS)43 

 Konsumentprisindex (KPI)44 

 Hastighetsindex för statliga vägar45 
 
indifferenskurva indefference curve 
En graf som kombinerat med en budgetlinje visar hur olika kvantiteter av olika nyttigheter 
eller varukorgar ger någon samma nytta och tillfredsställelse. Se figur 33. 
 

                                                 
42 Trafikverkets infrastrukturindex: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-
vi/Kostnadsreglering/ 
43 För tilldelning av anslagsmedel till myndigheterna.  
44 Konsumentprisindex (KPI): https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/ 
45 Hastighetsindex för statliga vägar: https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-
hastighetsdata/Hastighetsindex/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Kostnadsreglering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Kostnadsreglering/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/
https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Hastighetsindex/
https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Hastighetsindex/
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indifferent indifference 
Exempelvis neutral, okänslig, liknöjd, ointresserad, kallsinnig och likgiltig. Jämför med  
riskneutral och indifferenskurva. 
 
indikator indicator 
Är en kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel som utgör ett sätt att mäta 
måluppfyllelse, spegla förändringar kopplade till en insats eller bedöma en aktörs 
prestationer. Jämför med effektsamband. 
 
indikatorvariabel indicator variable 
Är ett annat ord för dummyvariabel. 
 
indirekt kostnad indirect cost 
Indirekt kostnad inkluderar administration, personal- och säkerhetskostnader samt vissa 
overheadkostnader. Kostnader som inte är direkt relaterade till produktionen.  
 
indirekt nyttofunktion indirect utility function 
Funktion som visar nyttan som en funktion av inkomster och priser. Nyttan uttrycks som en 
ökande funktion av inkomster från såväl arbete som annat och en minskande funktion från 
priserna på de nyttigheter som konsumeras. 
 
indirekt skatt indirect tax 
Indirekt skatt är skatter som betalas in till staten av någon annan åt dig. Exempelvis 
bensinskatt, moms, elskatt och utsläppsrätter.  
 
indirekta effekter på sekundära marknader wider economic impacts (WEI) 
Se större ekonomiska effekter. 
 
inducera induce 
Åstadkomma, framkalla, föranleda. 
 
inducerad trafikefterfrågan  induced traffic demand.   
Inducerad trafik handlar om att det finns ett samband mellan utbud och efterfrågan. Då 
kapaciteten eller kvaliteten ökar så minskar uppoffringen för att färdas på 
infrastrukturen vilket ökar efterfrågan. Inducerad efterfrågan beror på en tendens hos 
människor att vilja resa mer, eller resa längre, när resevillkoren förbättras. 
Inducerad trafik definierar den trafik som nygenereras av ökad kapacitet och är alltså 
trafik utöver den som omfördelas till den nya vägen/järnvägen i tid eller från andra 
trafikslag. Inducerad trafik omfattar inte ökad trafikefterfrågan på grund av ökad befolkning 
eller den ökning av som åstadkoms genom att det allmänna ekonomiska utrymmet ökar.  
Inducerad trafik kan medföra att kapaciteten återigen sjunker efter en investering så att det 
återigen blir kapacitetsbrist eller trängsel, samtidigt som den kan möjliggöra ny 
markanvändning i form av bostadsområden, arbetsplatser, köpcentrum etcetera. 
Inducerad trafik i form av nygenererad trafik analyseras med stöd av prognosmodellen 
Sampers.  I efterfrågemodellen kan inducerad efterfrågan uppstå genom förändringar i 
något av följande: ruttval, tidpunkten när resan inträffar, lägesval, resfördelning (det 
vill säga val av resmål), resgenerering (det vill säga antalet resor som genomförts), 
ändringar av markanvändning och platsbeslut för både hushåll och företag.  
Se även latent efterfrågan som är en synonym som ofta används om godstrafik och om 
positiva effekter kring nygenererad trafik. 
 
induktion induction 
Se induktiv metod. 
 
induktiv metod inductive method 
Inom logik, matematik, vetenskapsteori med flera områden slutledning i vilken man sluter 
sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall. Utifrån empiriska erfarenheter 
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”inducerar” man en sannolik slutsats. Den ”induktiva” metoden används ofta kombinerat 
med deduktiv metod. Se induktiv-deduktiv metod. 
 
induktiv-deduktiv metod inductive-deductive method 
Redan filosofen Aristoteles” beskrev stegen när hypoteser skapas ungefär så här: 
- Första steget innebär att observationer generaliseras till principer. 
- Andra steget innebär att dessa principer används vid ytterligare observationer. 
Metoden innebär att ett okänt fenomen undersöks genom observationer och att man från 
dessa skapar en hypotes om fenomenets egenskaper med hjälp av induktion. 
Konsekvenser av hypotesen härleds med hjälp av deduktiva argument, och 
konsekvenserna testas med hjälp av ytterligare observationer, vilket kan ge tre olika resultat:  
- Hypotesen bekräftas ytterligare. 
- Hypotesen stämmer inte alls med vår upplevda verklighet. 
- Hypotesen behöver modifieras. 
Jämför med deduktiv metod och induktiv metod. 
 
inflation inflation 
Allmän prisstegring. Motsatsen när priserna faller heter deflation. Jämför med 
diskonteringsränta, fasta priser och KPI.  
 
influensområde study area, area of influence 
Ett definierat område som avgränsar inom vilket område en transportanalys skall ske. Om 
analysen gäller ett infrastrukturprojekt bör influensområdet omfatta minst ett så stort 
område som man kan anta att projektet kan ge effekter. Inom detta område behöver man ha 
tagit fram en uppskattning av transportefterfrågan och fakta om transportsystemet och 
eventuellt socioekonomiska indata.   
Om området är en transportkorridor kan studien fokuserad på en eller flera 
transportanläggningar längs med korridoren. 
 
informationsassymetri information asymmetry 
Se asymmetrisk information. 
 
informationsbias information bias 
”Informationsbias” som även kallas mätbias uppstår när viktiga variabler som studeras 
mäts eller klassificeras felaktigt. Vanlig term inom medicinsk forskning. 
 
informationssystem i fordon in-vehicle information systems (IVIS) 
Är system som kan förse föraren med information som annars inte är tillgänglig, till exempel 
om väg- och trafikförhållanden, navigationsinformation, väderförhållanden, varningar för 
vägarbeten eller annat, samt privata kommunikationstjänster (e-post, röstbrevlåda och 
dylikt). 
 
informativt styrmedel information-based policy instrument 
Styrmedel som skulle kunna åstadkomma frivilliga beteendeförändringar via information 
och utbildning. Se styrmedel. 
 
infrastrukturförvaltare infrastructure manager 
Är ett organ eller företag som ansvarar för att anlägga, förvalta och underhålla infrastruktur. 
Behöver inte äga anläggningen. Kan bestå av två olika eller en aktör. 
Se även infrastrukturhållare. 
 
infrastruktur infrastructure 
Konstruktioner som har byggts för att underlätta förflyttning av människor och varor av 
olika sociala och affärsmässiga skäl. 
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infrastrukturhållare infrastructure responsible authority 
Trafikverket är infrastrukturhållare av det statligt ägda järnvägsnätet, vilket innebär att 
verket ansvarar för drift och underhåll av spår, signalsystem, elanläggningar med mera. 
Trafikverket sköter även trafikledningen och ansvarar för framtagning av tidtabeller för det 
statliga järnvägsnätet samt är ansvarig myndighet vid nybyggnad av järnvägslinjer. För 
vägar se väghållare. 
 
infrastrukturägare infrastructure owner 
Äger anläggningen. Jämför med infrastrukturförvaltare och infrastrukturhållare. 
Se infrastrukturhållare. 
 
infrastrukturplanering transport planning 
Se transportplanering. 
 
ingenjörsvetenskap, transporter transport engineering 
Olika definitioner av trafik- och transportteknik överlappar varandra. Här är en 
översättning från the Institute of Transportation Engineers (ITE). 
”Transportteknik är tillämpning av teknik och vetenskapliga principer för planering, design, 
drift, underhåll och hantering av system och anläggningar för alla typer av transporter för 
att säkerställa säkerhet, snabb, bekväm, ekonomisk och miljökompatibel förflyttning av 
människor och varor”.  
”Trafikteknik är fasen av transportteknik som behandlar planering, geometrisk design samt 
trafiken på infrastrukturen samt nätverk, terminaler, angränsande mark och relationer 
mellan olika färdmedel”. 
 
initiativ initiative 
Självständigt och beslutsamt handlande som syftar till att starta någon verksamhet. 
 
inkomst income 
En inkomst uppstår då någon har slutfört en prestation, till exempel utfört en tjänst eller 
levererat en vara.  Jämför med intäkt. 
 
inkomsteffekt income effect 
Är förändringen i en individs reala köpkraft som uppstår på grund av en prisförändring. När 
ett prisfall ger konsumenten mer av sin inkomst kvar efter ett köp efter prisfallet så kan mer 
resurser spenderas på att köpa mer.  
Se även substitutionseffekt och figur 33. 
 
inkomstelasticitet income elasticity of demand, income elasticity 
Se efterfrågans inkomstelasticitet. 
 
inkomstfördelning income distribution 
Hur inkomster i ett samhälle eller mellan grupper fördelas under en viss tidsperiod. Se 
Ginikoefficient och fördelningseffekter. 
 
inkonsistent inconsistent 
Synonymer kan vara oförenligt, motsägande, motstridigt, ologiskt och ombytligt. Jämför 
med konsistent. 

”You and I came by road or rail, but economists 
travel on infrastructure” 

 
Margaret Thatcher 1925 - 2013 
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inkrementell, gradvis ökande incremental 
Företeelse som är stegvis ökande. 
 
inkrementell kostnad incremental cost 
Ökad eller minskad kostnad som ett resultat av en mer eller mindre enhet av någon output. 
Se marginalkostnad 
                   
innovation innovation 
Nyttiggjort resultat från utvecklingen av nya eller förbättrade produkter, tjänster, processer, 
organisationer eller andra värdeskapande lösningar. 
 
input-output analys (I/O) input-output analysis (I/O) 
Avbildar flödet av varor och tjänster inom en region eller mellan regioner. Modellen spårar 
inputen till en viss ekonomisk sektor och fördelningen av outputen till mellanliggande och 
slutligt efterfrågad användning. Används för att tillhandahålla sysselsättningsprognoser och 
ekonomiska scenarion. Se EMEC. 
 
input-output modell input-output model 
Se input-output analys. 
 
inramningseffekt, presentationseffekt  framing 
Inramningseffekt innebär att människor beslutar om alternativ beroende på hur 
alternativen presenteras med positiva eller negativa argument till exempel som en förlust 
eller vinst. Inramningseffekten kan därmed försvåra en objektiv bedömning av olika 
beslutsalternativs effekter. Ett exempel är att om man i experiment låter människor välja 
mellan en krockkudde som har 90% sannolikhet att fungera på avsett sätt och en 
krockkudde som har 10% felprocent, så föredrar människor det första alternativet trots att 
alternativen är identiska. Det första alternativet betonar krockkuddens effektivitet medan 
det andra alternativet påminner dig om att något kan gå fel och det vill vi undvika. 
För att få hjälp mot inramningseffekten vid långsiktiga beslut behöver vi  
i/inse att ingen är immun mot kognitiv bias (partiskhet),  
ii/betrakta en transportåtgärd ur olika perspektiv, titta utanför boxen samt  
iii/ inte lita på vår magkänsla utan avvakta med viktiga beslut tills vi fått fram objektiva 
beslutsunderlag som beslutsstöd. 
 
inriktningsplanering (IP)46 transport planning - directional planning 

Den inledande delen av den nationella planeringsprocessen för transportinfrastrukturen. 
Trafikverket deltar i inriktningsplaneringen på uppdrag av regeringen. IP omfattar på 
övergripande nivå underlag, trafikprognoser och analyser av åtgärder som påverkar 
transportbehovet och hur man kan uppfylla de transportpolitiska och andra politiska mål. 
Jämför med ekonomisk planering. 
 
institution institution 
Inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt 
handlande till bestående eller återkommande mönster. 
 
institutionell ekonomi institutional economics 
Institutionell ekonomi fokuserar på att förstå utvecklingsprocessens roll och 
institutionernas roll i utformningen av ekonomiskt beteende. Man betonar en bredare studie 
av institutioner och ser på marknader som ett resultat av en komplex interaktion mellan 
institutioner. Se även institution och socioekonomi. 
 
  

                                                 
46 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Inriktningsunderlag/ 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Inriktningsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Inriktningsunderlag/
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intercept intercept 
I matematiken sträckan mellan origo och en kurvas skärningspunkt med en av 
koordinaterna. Se exempelvis figur 24a. 
 
intermodal intermodal 
Involverar överföring av passagerare och/eller gods mellan transportsätt (till exempel väg 
till järnväg). Se intermodal transport.  
 
intermodal transport intermodal transport 
Definition: multimodal transport av gods med användning av mer än ett trafikslag vid 
vilken godset transporteras i en och samma lastbärare utan att godset självt hanteras vid 
byte av trafikslag. 
Jämför med kombinerad transport, multimodal transport och enhetslastbärare. 
 
intermodalitet intermodality 
Är ett begrepp inom transporttekniken, som avser att transport av en godsenhet sker med 
fler än ett transportsätt. Det bildas av prefixet inter som betyder mellan eller inom och 
modul som betyder enhet.  
 
internalisera internalize 
En process som leder till att en producent eller en konsument tar hänsyn till en tidigare 
extern effekt. 
 
internalisering av externa effekter internalizing externalities 

Inom transportområdet är en effekt internaliserad om aktörerna (operatörerna, 
resenärerna, speditörerna, varuägarna) i sina beslut och val inför att företa en resa eller 
transport generellt sett har anledning att ta hänsyn till att de åstadkommer extern effekt. 
Det finns olika metoder för att få de som orsakar externa kostnader eller onyttor att 
internalisera effekterna. 
Med en prissättning av de externa effekterna ges resenären eller transportköparen – via 
priset – tillgång till information som leder till att de val som är bäst ur hens perspektiv 
samtidigt utgör en effektiv lösning för samhället i stort. När man via skatter och avgifter får 
betala det fulla priset för de aktiviteter man utför får man ett rationellt utnyttjande av 
trafiksystemet och motverkar överanvändning. I förlängningen stimulerar 
internaliseringen utveckling av ny teknologi, nya fordon och nya transportlösningar som är 
bättre för samhället än dagens.  
Internalisering kan även ske på anda sätt än direkt prissättning. Exempelvis får 
hastighetsbegränsningar och fartkontroller bilister att internalisera andras risker och 
miljöregler sätter gränser för vad som får släppas ut och så vidare.  
Huvudsyftet med internalisering är att korrigera för marknadsmisslyckanden samt 
dessutom att underlätta ett decentraliserat beslutsfattande om transporter för att 
understödja effektiva lösningar på transportproblemen. Se figur 15. 
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Före skatt 

KÖ0 = A+B+C+D+E 

PÖ = 0 

GI = 0 

EE0 = - (D+E+F) 

 

Efter skatt 

KÖ1 = A 

PÖ = 0 

G1 = B + D 

EE1 = - D 

 

Förändring efter skatt 

ΔKÖ = - (B+C+D+E) 

ΔGI = B+D 

ΔEE = -D + (D+E+F) = E+F 

 

Välfärdsförändring  

ΔV = ΔKÖ+ ΔPÖ+ ΔGI+ ΔEE = - (B+C+D+E) + (B+D) + (E+F) = -C+F 

 

Figur 15. Internalisering av externa effekter. Välfärd. Dödviktsförlust av skatt. 

Pigouviansk skatt. (Alternativet med konstant utbud (ULång) är valt för läsbarhetens skull. 

Därför inget producentöverskott PÖ). 

I exemplet är Välfärdsförändringen –C+F och eftersom F är större än C är det i detta fall 

effektivt att internalisera den externa effekten via en skatt. 

”Where is the pricing system that offers the consumer a fair choice 
between air to breathe and motor cars to drive about in?” 
 
Joan Robinson 1903 - 1983 
British Economist 
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internaliseringsgrad degree of internalization 
Internaliseringsgrad beskriver kvoten mellan uttaget av transportpolitiskt motiverade 
rörliga skatter/avgifter och beräknade kortsiktiga externa marginalkostnader. Det är ett 
begrepp som hanterar kortsiktig extern marginalkostnad och alltså inte långsiktig 
marginalkostnad. Trafikanalys ger årligen ut en rapport som beskriver 
internaliseringsgraden.47 Internaliseringsgraden är idealt lika med ett (1 dvs. 100 procent), 
vilket innebär att transportköparen/resenären fullt ut betalar ett pris som inkluderar 
ersättning för de kostnader transporten orsakar resten av samhället. Måttet är relativt och 
kan som sådant lätt bli missvisande om inte också absolutnivån på internaliseringen vägs in, 
särskilt vid jämförelse av transporter vars externa effekter skiljer sig mycket åt i storlek. Det 
är därför högst relevant att också beakta så kallad (icke- eller över) internaliserad extern 
kostnad. Icke-internaliserad extern kostnad = extern marginalkostnad minus rörliga skatter 
och avgifter Differensen mellan marginalkostnader för externa effekter och internaliserande 
skatter och avgifter är ett mått på den höjning av internaliserande skatter eller avgifter som 
behöver göras för att en samhällsekonomiskt effektiv prissättning ska uppnås. 
Överinternaliserad extern kostnad = rörliga skatter och avgifter minus extern 
marginalkostnad. Överinternalisering innebär att skatter och avgifter är högre än 
marginalkostnaderna för externa effekter och de internaliserande skatterna och avgifterna 
behöver på motsvarande sätt sänkas för att en samhällsekonomiskt effektiv prissättning ska 
uppnås. 
 
internränta (IR) internal rate of return (IRR), economic rate of return (ERR) 
Är den diskonteringsränta där nuvärdet är lika med noll i ett investeringsprojekt. 
IRR/ERR används inte regelmässigt i svensk kostnadsnyttoanalys men är obligatoriskt i 
analyser till EU kommisionen. I ett finansieringsprojekt motsvarar internränta den 
effektiva räntan. IRR/ERR används som mått på den interna avkastningen och är ett 
möjligt beslutskriterium vid val mellan projekt. 
 
interpersonella nyttojämförelser interpersonal comparisons of utility 
Se nytta utility, nytta (båtnad) benefit samt nytta och nytta utility and benefit. 
 
interpolering interpolation 
Interpolering är inom matematiken en metod för att generera nya datapunkter från 
en diskret mängd av befintliga datapunkter, det vill säga beräkning av funktionsvärden 
som ligger mellan redan kända värden. Används exempelvis för att beräkna trafiktillväxten 
och nyttotillväxten mellan basår och ett prognosår och mellan två prognosår. Jämför med 
extrapolering. 
 
interregionala resor interregional travel 
Är resor mellan regioner.  
 
intertemporal intertemporal 
Att beskriva förhållanden mellan tidigare, nuvarande och framtida händelser eller 
förhållanden. 
 
intervall, minsta tidsavstånd, headway headway 
a/ Tidsintervallet i sekunder mellan på varandra följande fordon som passerar en punkt på 
ett vägavsnitt, vanligtvis i genomsnitt under en definierad räkningsperiod. 
b/ Tidsintervallet mellan successiva ankomster av kollektivtrafikfordon vid en fast plats. 
Se även headway (tåg). 
  

                                                 
47 https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader-for-
2020-12132/ 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskret
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ngd
https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader-for-2020-12132/
https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader-for-2020-12132/
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intressen interests 
Kan delas in i allmänna intressen public interest och enskilda intressen private 
interest. I transport- och markanvändningsplaneringens tidiga skeden ska fokus ligga på de 
allmänna intressena. 
 
intressent stakeholder 
Person eller organisation som har ett intresse i samhället eller i en verksamhet.  
Trafikverket avser med intressenter såväl uppdragsgivaren (regering och riksdag), kunder 
(dvs medborgare och näringsliv), samarbetspartners och övriga som berörs av Trafikverkets 
verksamhet. Medarbetare och interna användare ses som interna intressenter. 
 
inträdeshinder barriers to entry 
De faktorer som gör det dyrt eller svårt för ett företag att börja producera en vara eller 
tjänst. Kan innebära höga startkostnader, juridiska hinder eller äganderätt till 
produktionsfaktorerna. Jämför exempelvis inträdeshinder för att etablera busstrafik 
respektive järnvägstrafik. 

 

intäkt revenue 
Är en periodiserad inkomst. Intäkten är de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss 
tidsperiod. Att periodisera inkomster innebär att inkomsterna placeras i rätt 
redovisningsperiod, med utgångspunkt i när de skapats eller när en prestation faktiskt har 
utförts. Jämför med inkomst. 

 
inverkan effect, impact 
Se effekt och effekt (kraftfull)  
 
investering investment 
Satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning, vanligtvis 
i produktiv nyttighet. 
 
investeringskalkyl calculation for investment decision 
Investeringskalkylering är arbetet med att göra bedömningar av 
långsiktiga investeringars lönsamhet. Investeringskalkyler används i många sammanhang. 
Företag använder dem för att planera inköp av ny utrustning och nya lokaler, bedöma nya 
produkter, jämföra olika tillverkningsmetoder, och så vidare. Banker och fondförvaltare 
använder dem för att sätta riktpriser för värdepapper, vilket berör alla som sparar 
i aktier och obligationer. Stat och kommun använder dem i många sammanhang för 
investeringsbeslut. Även privatpersoner kan använda dem, exempelvis för att planera sitt 
sparande.  Ofta används samma kalkylmetodik i investeringskalkyler. Se 
nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden. Jämför med samhällsekonomisk 
kalkyl. 
 
investeringskostnad investment costs 
Den samhällsekonomiska kostnaden för en infrastrukturinvestering baseras på 
infrastrukturhållarens anläggningskostnad som bör vara beräknad med successiv 
kalkylering. Anläggningskostnaden är beräknad i olika års kostnadsnivå och i löpande 
priser men räknas om till den aktuella plankostnadsnivån vilket innebär en uppräkning som 
omfattar både inflation och reala prisökningar. Därefter likställs anläggningskostnaderna 
med de fasta priserna i de samhällsekonomiska analyserna genom att räknas om till 
samma penningvärde med hjälp av konsumentprisindex. Se även samhällsekonomisk 
investeringskostnad. 
 
investeringsprojekt investment project 
Projekt som avser nybyggnad eller ombyggnad av anläggning i transportsystemet.  
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdepapper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://sv.wikipedia.org/wiki/Obligation
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IRI IRI international roughness index. 
Längsgående jämnhet på vägbana. En filtrering motsvarande en tänkt bils vertikala rörelse 
ackumulerat över en sträcka. Enhet som bland annat används i samhällsekonomisk analys 
för underhåll. 

 

irreversibla kostnader irreversible costs 
Kostnader man inte kan göra sig av med 
 
IT informationsteknik IT information technology 

Det står ungefär för utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering. Alltså 
hela spektrat av hårdvara, programvara, lokaler och kommunikationslösningar som krävs 
för att övervaka, kontrollera och stöda användningen av IT.  
 
iterera iteration 
Iteration är upprepning av en process för att generera ett resultat så att sekvensen närmar 
sig någon slutpunkt eller slutvärde. Varje upprepning av processen är en enda iteration, och 
resultatet av varje iteration är sedan startpunkten för nästa iteration. Når man inte jämvikt 
behöver man fastställa hur många iterationer som är lämpliga. Används bland annat i 
prognosmodeller. Se konvergens. 
 

ITS intelligenta transportsystem ITS intelligent transportation systems  
Integrerad tillämpning av modern dator- och kommunikationsteknik på transportsystem för 
att förbättra transportsäkerhet, användning av infrastruktur, transportverksamhet och 
miljö. 
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just in time (precis i tid) just in time  
Betyder att man försöker hålla fasta lager så små som möjligt och fokuserar på att 
genomströmningstiden av varor är kort. Leveranser skall inte nödvändigtvis ske snabbt men 
precist. Innebär att en del av tidigare lagerhållning sker på infrastrukturen. 

 

jämförelsealternativ (JA) base case, without project scenario, baseline alternative 
Kallas även nollalternativ och är det alternativ man utvärderar gentemot medan 
utredningsalternativet (UA) är den åtgärd man utvärderar. När flera olika 
utredningsalternativ skall jämföras sinsemellan gör man oftast det genom att jämföra dem 
mot samma jämförelsealternativ som skall spegla tillståndet utan den föreslagna åtgärden 
eller transportalternativet. Jämförelsealternativet utgår från gällande basprognos som kan 
vara antingen oförändrade förhållanden eller innehålla av transportplaneringen valda 
styrmedel. Jämförelsealternativen från basprognos 2020 innehåller ej (ännu?) beslutade 
styrmedel för att nå klimatlagens krav. Se kontrafaktisk. 
 
jämlikhet equality  
Alla människors lika värde.  
Politiskt är jämlikhetens viktigaste manifestation den allmänna och lika rösträtten. I 
politiska sammanhang avser termen ibland även individernas lika inflytande och lika sociala 
förhållanden. I liberalismens jämlikhet ingår individens rätt till egen och fri utveckling och i 
socialismens jämlikhet ingår allas lika möjligheter och rätt till del av materiella och 
kulturella värden. 
Se även rättvisa equity.        
 
jämställdhet (män, kvinnor) gender equality (of opportunity between women and men)  
Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet. I preciseringen av det transportpolitiska funktionsmålet  anges 
att arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken skall medverka till 
ett jämställt samhälle. 
Se även rättvisa equity och jämställdhetsmålet för transportsystemet. 
 
jämställdhetsmålet för transportsystemet gender equality objective of the transport 
system 
I funktionsmålet för transportsystemet finns följande definition: ”Transportsystemet 
ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov”.        
 
jämvikt equilibrium     
Är ett tillstånd när efterfrågan och utbudet är i balans. Avser det pris och den kvantitet som 
bestäms på en marknad när utbudet motsvarar efterfrågan.  
Vid jämvikt finns inga överskott eller brist på exempelvis transporttjänster. 
Transportnätverkets flöden är i jämvikt så att ingen resenär ensidigt kan få det bättre genom 
att ändra rutt.  
Vid jämviktspriset motsvarar den levererade kvantiteten den efterfrågade kvantiteten.   Se 
figur 20. 
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ΔV = ΔSÖ = ΔKÖ = ΔPÖ + ΔGI + ΔEE 
ΔW = ΔES = ΔCS = ΔPS + ΔGR + ΔEE 
 
Figur 16. Jämvikt equilibrium.  
Förändringar i konsumentöverskott (KÖ) consumer surplus (CS)  + producent 
överskott (PÖ) producer surplus (PS) = samhällsekonomiskt överskott economic 
surplus = bidrag till välfärden (V) welfare (W).  
I detta ingår även förändringar i gemensamma offentliga inkomster (GI) government 
revenue (GR)  och i externa effekter (EE) external effects (EE) redan i konsument- och 
producentöverskottet men uppdelning görs ofta analytiskt för att enklare kunna redovisa 
och hålla ordning på analysens ekonomiska flöden. 
 
jämviktskvantitet equilibrium quantity 
Se figur 16. 
 
jämviktsmodell equilibrium model 
Se exempelvis EMEC. 
 
jämviktspris equilibrium price 
Se figur 16. 
 
jämviktsproduktion equilibrium production 
Ekonomisk produktion är resultat av den produktion man genomför genom att använda 
produktionsfaktorerna. Det är möjligt att beräkna den optimala produktionen vid olika 
kombinationer av denna input och således olika jämvikter. 
 
järnvägsnätsbeskrivning (JNB) description of the railway network 
Dokument med information om grundläggande förutsättningar för att ansöka om 
kapacitet eller för att bedriva järnvägstrafik på det statliga järnvägsnät som Trafikverket 
förvaltar. Järnvägslagen med utgångspunkt i EU direktiv anger förutsättningarna för hur 
även andra infrastrukturförvaltare ska upprätta beskrivningen. 
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Kaizenmetoden Kaizen methodology 
Är en japansk ledarfilosofi som fokuserar på att göra mindre förbättringar så ofta som 
möjligt.  Se ständiga förbättringar. 
 
KAJT, kapacitet i järnvägstrafiken48 KAJT capacity in rail traffic 
Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett 
samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och 
säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.  
 
Kaldor-Hicks kompensationskriterium Kaldor-Hicks compensation criterion 
Vi vill med hjälp av samhällsekonomisk analys identifiera sådana åtgärder som ökar 
välfärden i samhället och undvika sådana som minskar den. Den samhällsekonomiska 
kostnadsnyttoanalysen (SEA) bygger på Kaldor-Hicks kriteriet som är samma sak som 
potentiell Paretoeffektivitet.  
Observera ”kan överkompensera” i citatet nedan från Bengt Mattsson, vilket innebär att i 
det renodlade kriteriet krävs inte att någon kompensation verkligen utgår till alla som får 
nackdelar. I analyserna mäter man sällan direkt vinnarnas betalningsvilja eller 
förlorarnas kompensationskrav utan presenterar resultatet som skillnaden mellan 
samhällets intäkter (nyttor benefits) och kostnader costs. En kritik som framförts är att 
eftersom kompensationerna inte betalas ut så tas inte hänsyn till hur åtgärden påverkar 
välfärdsfördelningen. Försvaret är då att samhället har andra möjligheter att åstadkomma 
önskad välfärdsfördelning samt att en del vinner på vissa åtgärder och andra vinner på 
andra åtgärder men totalt vinner vi på om lönsamma åtgärder genomförs. 
Då alla infrastrukturåtgärder i princip leder till någon omfördelning i fördelar och nackdelar 
för individer bör en samhällsekonomisk analys åtföljas av en fördelningsanalys så att 
beslutsfattaren vet konsekvenserna av sina beslut. Se därför även Littles dubbla 
kriterium. 

 
Kaldor-Hicks kriterie test Kaldor-Hicks criteria test 
Se Kaldor-Hicks kompensationskriterium 
 
kalibrering calibration 
Avser att justera en modell så att den återspeglar verkligheten på ett representativt sätt. 
Kalibreringen görs mot trafikflöden och effektmått som är insamlade under samma 
tidsperiod. Kalibreringen innebär justering av indata eller mellanliggande resultat av 
modellen. Kalibreringen genomförs med syftet att bättre uppskatta konsekvenser av en 
planeringsåtgärd med avseende på framtida användning av infrastruktur och tidsvinster.  
Kalibrering ska bara genomföras efter validering av modellresultat för nuläget samt när 
särskilda förutsättningar är uppfyllda, se beräkningshandledning.49  

                                                 
48 https://www.kajt.org/ 
49  http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1508449/FULLTEXT01 

”En åtgärd leder till ökad välfärd om de som får fördelar (nytta benefits) kan 
överkompensera dem som har nackdelar (kostnader costs)” 
 
”Kostnadsnyttoanalys – värdegrunder - användbarhet – användning” (2004) 
 
 

Bengt Mattsson 
professor emeritus i nationalekonomi 

https://www.kajt.org/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1508449/FULLTEXT01
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Kalibrering innebär alltid ingrepp i modellen och kan därmed påverka tillämpbarhet av 
modellen i andra analyser, därför kan en kalibrering som är genomförd för en specifik 
objektsanalys inte automatiskt överföras till en annan analys.  Överensstämmelse mellan 
modellen och observationerna ska inte åstadkommas till varje pris. Även en kalibrerad 
modell är bara en approximation av verkligheten. Om kalibreringen drivs för långt kan 
grundläggande relationer mellan storheterna i modellen (t ex antalet resande och befolkning 
i vissa prognosområden) förvrängas så mycket att de inte längre kan användas i prognosen. 
Mer om metoder för kalibrering finns beskrivet i Trafikverket (2018).50 Se även fel error. 
 
kalkylperiod appraisal period 
I en CBA beräknas och diskonteras antalet år under vilka kostnader och nyttor 
uppskattas. Den består av byggtiden plus åtgärdens ekonomiska livslängd för den 
huvudsakliga tillgången som skapats av åtgärden. Vanligtvis används för nya större 
infrastrukturprojekt 40 eller 60 år från och med öppningsåret och byggtidens kostnader 
ligger i nu gällande ASEK-version (2021) åren före öppningsåret. 
 
kalkylränta discount rate 
Används för att beräkna nuvärde. Är den räntesats som används för att diskontera en 
ström av framtida betalningar för att nå sitt nuvarande värde. Se diskonteringsränta. 
 
kalkylverktyg calculation tool 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 
 
kalkylvärde calculation value 
Se ASEK, analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn. 
 
kapacitet capacity 
Transportsystemets förmåga att hantera efterfrågade volymer av resor och transporter. 
Kapaciteten beror av infrastrukturen och trafiken. 
 
kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt 51 capacity on the railway – an overview 
Se referens och länk Trafikverket (2019). 
 
kapacitet på väg capacity on the road 
Största stationära flöde som kan passera en given anläggning under en given tidsperiod med 
givna förutsättningar. 
 
kapacitetsanalys, järnväg capacity analysis, rail 
Kapaciteten på en järnväg är storleken på förmågan att transportera personer och gods med 
tåg på en viss bana. Kapaciteten kan mätas med olika mått, vanligen antalet tåglägen per 
dygn eller timme. Analysen utförs med tre huvudsakliga metoder. 52 
i/ Matematisk kapacitetsberäkning som är en beräkning av det teoretiska 
kapacitetsutnyttjandet på banan, det vill säga hur stor del av tillgänglig tid som banan är 
belagd av tåg. Resultatet är en procentsats som anger hur stor del av dygnet eller under hur 
stor del av de två mest trafikerade timmarna som banan är belagd. 
ii/ I en tidtabellsanalys skapas en tidtabell med alla önskade tåg, ofta för att testa trafiken 
vid nybyggnationer och vid nya trafikupplägg. Det är en mer detaljerad studie än den 
matematiska kapacitetsberäkningen, som ger bättre resultat. 
iii/ Vid en simulering kan man ge en bild av tidtabellens förmåga att hantera störningar, 
utan att faktiskt köra tågen i praktiken.  Trafikverket använder simuleringsverktyget 
RailSys där stokastiska primärstörningar kan läggas in på tågen på önskade platser. 
Utdata från en simulering är statistik över hur tågen har hanterat störningarna och den kan 

                                                 
50 PM ”Validering och kalibrering för analyser med Sampers”, 
https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/2018/20181127_pm_kalib.pdf. 

51 Tafikverket Kapacitet på järnväg - en kunskapsöversikt 
52 Ibid 

https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/2018/20181127_pm_kalib.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1365518/FULLTEXT01
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återges som exempelvis punktlighet, medelförsening och antal försenade tåg i den 
detaljeringsnivå som önskas. Den huvudsakliga nyttan med en simulering är att det är ett 
bra verktyg för att göra en jämförelse mellan olika alternativ, exempelvis för att jämföra 
olika tidtabeller för att se om den ena varianten är mer robust än den andra, och för att 
synliggöra flaskhalsar samt ta reda på om infrastrukturen är tillräckligt väl dimensionerad. 
 
kapacitetsanalys, väg53 capacity analysis, road 
Vägkapacitetsanalyser görs för att utreda hur belastad en viss utformning av en korsning 
eller vägsträcka är utifrån dess förutsättningar. Lösningen som undersöks kan till exempel 
vara en befintlig trafiksituation, ett framtida scenario eller en alternativ utformning. Genom 
att studera belastningen för olika trafikutformningar och trafikmängder kan man uppskatta 
de trafikala konsekvenserna av en viss åtgärd innan den byggs. 
Oftast anges kapaciteten i antal fordon per timme men kan ibland anges i antal fordon per 
dygn. Belastningsgraden är förhållandet mellan ett visst trafikflöde och kapaciteten för 
trafiklösningen. En belastningsgrad på 1 innebär alltså att kapaciteten är uppnådd. För att 
trafiken ska flyta på bra så krävs dock att belastningsgraden är en bit under 1 eftersom det 
annars lätt uppstår störningar med hastighetssänkningar och köbildning till följd. 
 
kapacitetsanalytiker capacity analyst 
 
kapacitetsbrist capacity shortage 
Se kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt. 
 
kapacitetsgräns capacity limit 
Se figur 36 och 37. 
 
kapacitetsrestriktion capacity restraint 
Se kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt. 
 
kapacitetstilldelning capacity allocation 
Se kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt. 

 
kapacitetsutnyttjande capacity utilization 
För järnväg hur stor andel av tillgänglig tid som banan är belagd av tåg. 
Se även kapacitetsanalys, järnväg och matematisk kapacitetsberäkning. 
 
kapital capital 
Realt kapital är maskiner, anläggningar och byggnader. Kallas ofta bara ”kapital”. 
Finansiellt kapital är tillgångar mätt i pengar som företag behöver för att kunna producera 
och tillhandahålla varor eller tjänster. 
Humankapital är en sammanfattande benämning på allt som arbetskraften står för. 
Jämför med produktionsfaktorer. 
 
kapitalisera capitalize 
se diskontering 
 
kapitalbindningskostnad capital tied up cost 
Med kapitalbindningskostnader menas de räntekostnader som är förknippade med att ha 
kapital bundet i lager. Godstidsvärdet är ett skuggpris som används i de 
samhällsekonomiska analyserna för att visa värdet av förkortade transporttider gentemot 
alternativkostnaden att ha godset i lager. Värderingen utgår från kapitalbindningstid och 
kapitalbindningskostnad. 
 
kapitalförslitning, consumption of fixed capital, depreciation 
Kapitalförslitning motsvarar värdet av de fasta tillgångar (infrastruktur, maskiner, 
byggnader mm) som har förbrukats under en period till följd av normal användning och 

                                                 
53 Forthcoming: Trafikverket (2021a, Beräkningshandledning – Kapacitetsanalys väg.  
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förutsebar föråldring, inklusive en avsättning för förlust av materiella fasta tillgångar genom 
oförutsedda skador, vilka man kan försäkra sig mot. Kapitalförslitningen värderas till åter-
anskaffningspris. 
 
kardinal nytta cardinal utility 
Se nytta utility. 
 
kartell cartel 
När oligopolistiska säljare eller leverantörer blir överens om att agera tillsammans för att 
begränsa produktionen eller höja priset genom att dela upp marknaden för att tillsammans 
kunna uppträda som ett monopol. När det finns enstaka köpare, som vid monopsoni, 
kan man även söka blanda in den upphandlande parten. Kartellverksamhet är olagligt.  
Exempel: 2009 utdömdes bötesbelopp om ca 500 miljoner kronor för de som ingått i den så 
kallade asfaltskartellen. Kartellen bestod i att staten och ett stort antal kommuner hade 
tvingats betala överpriser för de asfaltläggningsarbeten som de beställt utifrån att 
aktörerna delade upp marknaden och därigenom kunde hålla uppe priserna. 
 
kausal effekt causal effect 
Se kausalitet. 
 
kausalitet, orssakssamband, kausal effekt causality, causal effect, cause and effect 
Om kausalitet råder mellan två ting, fenomen eller händelser, kallas den ena orsak och den 
andra verkan. Begreppet kausalitet (orsakssamband) är centralt inom all forskning. Se 
exempelvis Pathric Hägglund och Per Johansson (2021).  Beror den uppmätta effekten 
verkligen på den insats man gör? Se figur 17. 
 

 
 
FS  Förhandlingsspel och samarbete om åtgärd och förväntade effekter 
K?  Kausalt samband; förekomst, riktning och styrka? 
E     Effektutfall i förhållande till förväntade effekter 
 
Figur 17. Kausalt orsakssamband causal effect efter förhandling och planering planning 
av infrastruktur infrastructure, transportsystem transport system och 
markanvändning land use. 
 
Keynesiansk ekonomisk teori Keynesian economic theory 
Är en skolbildning inom nationalekonomin. Utgångspunkten är att marknadsekonomins 
mekanismer saknar förmågan att skapa balans i konjunkturer och att ge full sysselsättning i 
samhällsekonomin, varför statliga ingripanden ses som nödvändiga. För att uppnå maximalt 
resursutnyttjande i ekonomin förespråkar ”keynesiansk ekonomisk teori” statlig 
stabiliseringspolitik vilken i grunden går ut på att bedriva en expansiv penning- och 
finanspolitik i lågkonjunktur och en kontraktiv (åtstramande) penning- och finanspolitik i 
högkonjunktur. Stora investeringar i infrastruktur vid rätt tillfälle kan enligt keynesianska 
ekonomer vara bra finanspolitiska åtgärder. Jämför med multiplikatoreffekt av 
offentliga investeringar, Marxistisk ekonomi, monetarism, utbudsekonomi, 
nedsippringsteorin och neoklassisk nationalekonomi. 
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klimat climate 
SMHI definierar klimat som hur statistiken ser ut på 30 år och en klimatförändring är då 
skillnaden mellan två 30-års perioder. Jämför med väder. Se även 
klimateffektbedömning, klimatkalkyl, samlad effektbedömning och klimatmål 
för transportsektorn. 
 
klimatanpassning climate adaption 
Innebär att genomföra åtgärder inom alla samhällssektorer för att anpassa samhället och 
infrastrukturen till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan 
förhindra i framtiden. 
 
klimateffektbedömning climate change impact assessment 
Klimateffektbedömning är ett paraplybegrepp för effektbedömningar av både 
styrmedel och åtgärder som har någon slags direkt eller indirekt påverkan på utsläpp 
eller upptag av växthusgaser. I begreppet ryms både effektberäkningar och kvalitativa 
bedömningar 
 
klimatförändring climate change 
Förändringen av de globala och regionala långsiktiga klimatmönstren på grund av ökningen 
av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Där förbränningen av fossila bränslen är 
en stor orsaksfaktor. Jämför med klimatgaser. 
 
klimatgaser greenhouse gases (GHG) 
De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2),     
lustgas (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaserna fungerar som ett täcke som 
håller jorden lagom varm. Men den ökande mängden växthusgaser i atmosfären gör att en 
allt större del av värmen blir kvar på jorden. Det leder till ogynnsamma temperaturökningar, 
det vi kallar klimatförändringar. Jämför klimatförändring och koldioxidekvivalenter. 
 
klimatkalkyl54 climate calculation 
Beräknar infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv 
(se LCA livscykelanalys). Ingår ofta i samlad effektbedömning (SEB). 
 
klimatlag climate law 
Europeisk klimatlag från 2021: Målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 är lagstadgat. 
Ett bindande klimatmål för EU är om en minskning av nettoutsläppen av växthusgaser med 
minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990.  
Svenskt klimatpolitiskt ramverk från 2018:  Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen 2030 bör vara 63 % lägre än utsläppen år 1990. 
Utsläppen år 2040 bör vara 75 % lägre än utsläppen år 1990. 
Se även klimatmål för transportsektorn. 
 
klimatmål climate objectives 
Se klimatlag och klimatmål för transportsektorn. 
 
Klimatmål för transportsektorn climate objective of the transport sector 
Europa från 2019: Nya fordon ska från och med 2030 i genomsnitt släppa ut mindre 
koldioxid jämfört med  2021 års nivåer så att bilar släpper ut -37,5 % mindre koldioxid och 
lätta nyttofordon släpper ut -31 % mindre koldioxid. För lastbilar och andra tunga fordon 
gäller att jämfört med 2019 års nivåer ska en minskning ske med 15 % från 2025 och med 30 
% från 2030. 
Sverige: Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 % 
senast år 2030 jämfört med 2010. 
Se även klimatlag. 

                                                 
54 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Klimatkalkyl/ 
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klubbvara club good 
En nyttighet som karaktäriseras av icke-rivalitet (men däremot inte av icke-
exkluderbarhet). Avgiftsbelagda broar är ett exempel.   
 
klumpsummeskatt lump sum tax 
I teorin är den ideala skatten en skatt som inte anses påverka individens beteende. En sådan 
skatt kan tas ut på medborgarskapet eller mantalsskrivningen eller på fastigheter – inte på 
arbete eller sparande. Klumpsummeskatter har nackdelar, framförallt att den bryter mot 
principen skatt efter förmåga. Utifrån resonemanget att klumpsummeskatten är den 
samhällsekonomiskt mest effektiva skatten kan man räkna ut kostnaden för andra 
skatter. Kostnaden för en skatt benämns då överskottsbörda excess burden. 
 
knapphet scarcity 
Är ett begrepp som beskriver det grundläggande ekonomiska problemet där människor har 
obegränsade önskemål och behov i en värld av begränsade resurser. Knapphet inkluderar 
också en individs brist på resurser för att köpa varor. 
 
knuffa (vänligt) nudge 
Se puffa. 
 
koefficient coefficient 
En parameter från en skattning (ett estimat) som ändrar en variabel i en modell. 
 
kognitiv cognitive 
Har att göra med intellektuella funktioner som tänkande, varseblivning, minne med mera. 
 

kognitiv bias, kognitiv partiskhet, kognitiv snedvridning, kognitiv begränsning, 
kognitiva fördomar, kognitiva missar cognitive bias 
Kognitiv bias (partiskhet) är ett sätt som hjärnan fungerar på som kan ge en skev 
verklighetsuppfattning och leda till irrationella beslut och tolkningar. En individ skapar sin 
egen subjektiva inre verklighet och det är den och inte de objektiva förhållandena som styr 
beteendet.  Människan har haft stor evolutionär nytta av detta, till exempel förmågan att se 
sig för och tolka in syften bakom händelser och att med minimal information ta genvägar i 
tänkandet, därför att det varit viktigt att kunna ta snabba beslut utifrån tumregler, 
exempelvis vid fara. Kognitiv bias hjälper människor att hitta gemensamma vägar och 
genvägar för att kunna navigera i vanliga situationer i livet.  Men denna kognitiva bias 
(partiskhet) kan även leda till felaktiga bedömningar, ologiska tolkningar och irrationalitet. 
Vid komplexa beslut med mycket olika fakta att ta ställning till om projekt som kanske har 
långsiktiga verkningar och svårbedömda statistiska sannolikheter så räcker vår 
hjärnfunktion inte till för att ta dessa beslut snabbt och med ”magkänslan”. Därför har 
människan utvecklat vetenskapliga metoder och olika beslutsstöd – varav 
transportekonomiska beslutsunderlag är ett exempel! 
Se begränsad rationalitet, bekräftelsebias, Dunning-Krugereffekten, 
förankringseffekt, hypotetiskt val, optimism bias, planeringsvilla, rationella 
val, substitutionsbias, strategisk bias (partiskhet), sänkta kostnader villan, 
övertro bias. 
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koherens, sammanhang, samstämmighet coherence  
Något eller ett sammanhang som är logiskt, konsistent, samstämmigt eller motsägelsefritt. 
 
koldioxidekvivalent (CO2e) carbon dioxide equivalent 
”Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att 
olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När 
man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur 
mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. 
Exempelvis metan (CH4) bidrar 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid (CO2). Ett 
metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter. 
 
koldioxidskatt carbon dioxide tax 
Koldioxidskatt är en svensk punktskatt som tas ut på bränslen utifrån deras innehåll av kol, 
som vid förbränning orsakar utsläpp av koldioxid. Denna skatt används i Sverige som ett 
ekonomiskt styrmedel med syftet att minska användningen av fossil energi och fossila 
utsläpp. Jämför med energiskatt. 

 
kollektiv nyttighet, allmän vara, kollektiv vara, social nyttighet public good, social 
good, collective good 
Transportinfrastrukturen har i sig inslag av kollektiva nyttigheter. En genuint ”kollektiv 
nyttighet” karaktäriseras av icke-rivalitet i konsumtion och av icke-exkluderbarhet. 
Det sistnämnda innebär att det inte går att avgränsa konsumtionen av nyttigheten till de 
som betalar för den. Förekomsten av icke-exkluderbarhet innebär att någon 
marknadslösning inte uppkommer spontant, eftersom inget företag med vinstintresse kan 
producera och sälja varan i fråga. Förekomsten av icke-rivalitet innebär att även om det 
skulle vara möjligt att utestänga de som inte betalar för nyttigheten så är det inte 
samhällsekonomiskt önskvärt att göra det. Ett tydligt rent exempel på en kollektiv nyttighet 
är gatubelysning. Allmänna vägar och broar är kollektiva nyttigheter (tills det uppstår 
trängsel). Se även snålskjutsåkare. Jämför med nyttighet good och privat nyttighet 
private good. 

 
kollektivtrafik transit (am. English), public transport (br. English) 
persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och 
utan diskriminering. 
 
kombinerad transport, multimodal transport multimodal transport 
Transport av gods med användning av minst två trafikslag. 
Det svenska ”multimodal” är ett direktlån från engelskan. Engelskans ”multi-” kan stå för 
mer än en medan svenskans ”multi-” står för som omfattar åtskilliga. Därav följer en risk 
att man misstolkar den svenska termen. En ”kombinerad transport, multimodal transport” 
kan emellertid vara en transport av gods med endast två trafikslag. 
 

”Att låta de samhällsekonomiska kalkylerna ha en central roll i 
planeringsprocessen är ett motmedel mot våra medfödda kognitiva 
begränsningar (t ex vår svårighet att hålla många variabler och 
storleksordningar i huvudet, och vår benägenhet att snabbt bestämma sig för en 
åsikt och sedan undermedvetet söka stöd för den), och mot att särintressen får ett 
oproportionerligt stort inflytande.” 

 
”Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar” 2015 

 
Maria Börjesson,  professor i nationalekonomi 
Jonas Eliasson,  professor i transportsystem  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skatt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
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kombitransport combined transport 
Se kombinerad transport. 
 
komfort comfort 
Angenäm och praktisk bekvämlighet. ”Komfort ”kan också vara synonymt med trygghet. 
Faktorer som i transportsammanhang kan ge dålig komfort är bland 
andra vibration, buller, luftkvalitet, optisk bländning, dålig 
sittergonomi, synsvårigheter, talsvårigheter, sömnsvårigheter samt socialt obehag. Det finns 
en komfortvärdering som avspeglar skillnaden mellan att färdas på asfalt och grusunderlag 
 
kommunekonomisk analys municipality economic analysis 
En analys av hur en kommuns ekonomi påverkas av en åtgärd. Se även 
regionalekonomisk, statsfinansiell och samhällsekonomisk analys. 
 
komparativ statik comparative statics 
Man studerar, inom en statisk modell som beskriver ett stabilt jämviktsläge, hur 
jämviktsläget ändras vid förändringar i värdet på en eller flera av modellens parametrar 
eller exogena variabler, medan övriga förhållanden antas oförändrade. 
Man kan till exempel analysera hur en varas jämviktspris ändras som en följd av 
köpargruppens ökade inkomster, eller hur under en lågkonjunktur produktion och 
sysselsättning i ett land ökar som en följd av ökade offentliga utgifter.  
 
kompensationskrav, ersättningskrav, villighet att acceptera kompensation 
willingness to accept compensation (WTA) 
Vad den som förlorar på en åtgärd skulle vilja ha i kompensation för att säkra sin nytta. 
Jämför med betalningsvilja och förlustaversion. 
 
kompenserad efterfrågekurva compensated demand curve 
Visar hur antalet enheter av en nyttighet som köps till ett givet pris förändras när priset 
ändras, samtidigt som konsumentens nytta bibehålls på konstant nivå.  
 
kompenserad variation (CV) compensating variation (CV) 
Mängden extra pengar som skulle behövas för att återställa en individs ursprungliga 
nyttonivå om priset på någon nyttighet (resa) stiger eller att nyttigheten (avgången) upphör 
att vara tillgänglig.  
Jämför med ekvivalent variation equivalent variation (EV) och figur 33. 
 
kompilera, sammanställa compilation 
I allmän betydelse betyder compilation att sammanställa.  
Inom datahantering av modeller används ordet kompilera för när den programmerade 
källkoden skall översättas till maskinkod så att datorn kan köra (exekvera) programmet. 
Programmet som översätter källkoden till maskinkod kallas för kompilator 
 
komplementvara complements 
En vara eller tjänst som ofta konsumeras i samband med att en annan vara eller tjänst 
konsumeras. Efterfrågan på komplementvaran stiger om priset för den associerade varan 
sjunker och komplementvarans efterfråga sjunker om priset på den andra varan stiger. 
Jämför med korspriselasticitet. 
  
konfidensintervall confidence interval 
Berättar med vilken säkerhet som man utifrån ett insamlat dataunderlag som har tagits 
fram med hjälp av stickprov kan säga att det ”verkliga” medelvärdet ligger inom ett visst 
intervall. Det vanligaste är att man använder sig av konfidensintervallen 95 procent. Det 
man då säger är att man med 95 procent säkerhet kan säga att det verkliga medelvärdet 
ligger någonstans inom det uttryckta spannet. Exempel: Om konfidensintervallet är mellan 
5-8 så kan man med 95 procents säkerhet säga att det verkliga medelvärdet alltid kommer 
att ligga mellan 5-8.   
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Transport
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vibration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buller
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Optisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4ndning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ergonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tal_(spr%C3%A5k)
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
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konfirmeringsbias conformation bias 
se bekräftelsebias 
 
konjunkturcykel business cycle 
Den tid det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur. 
 
konkav funktion concave function 
En ”konkav funktion” i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av 
att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen 
mellan de två punkterna ligga på eller över linjen. Jämför med konvex funktion. 
 
konkurrens competition 
Den rivalitet som råder mellan aktörerna i en marknadsekonomi. 
 
konkurrensfördelar competitive advantage 
Konkurrensfördel avser faktorer som gör att ett företag kan producera varor eller tjänster 
bättre eller billigare än sina konkurrenter. 
 
konkurrensmarknad competitive market 
Den fullkomliga konkurrensmarknaden är en teoretisk modell som inte motsvarar 
verkligheten. Modellens värde ligger i att den ger upphov till slutsatser som är användbara 
vid analys av ekonomiska förhållanden, exempelvis effektiv användning av resurser. Genom 
riktmärkning (benchmarking) gentemot den fullkomliga konkurrensmarknaden kan man 
hitta förslag och åtgärder för att ta bort hinder för ekonomin, konkurrensen och 
marknaderna att utvecklas i rätt (effektivare) riktning. Den teoretiska modellen innehåller 
bland annat: 

 att aktörerna är många och små i förhållande till marknadens totala utbud och 
efterfrågan. Därigenom kan ingen enskild aktör påverka varornas pris (inga 
monopol alltså). 

 att produkterna på marknaden är homogena (lätt att byta leverantör och vem man  
handlar med). 

 att det inte finns några etablerings- och exithinder på marknaden (lätt att starta nya 
företag och komma in och konkurrera på etablerade marknader) 

 att alla aktörer har fullständig information om alla alternativ som förekommer på 
marknaden (ingen asymmetrisk information). 

 
konsekvens consequence 
Naturlig följd av viss handling eller visst förlopp. Konsekvensen kan ses som ett resultat eller 
en effekt och är typiskt en som är ovälkommen eller obehaglig.55 En effekt av en handling 
kan ge konsekvenser inom ett område. Ibland används konsekvens på svenska inom 
transport- och miljöområdet synonymt med påverkan impact och effekt impact, effect. 
En konsekvens kan då ses som ett utfall från en händelse som påverkar måluppfyllelse. På 
engelska är consequence en synonym till effect. Jämför med konsekvensanalys, 
effektsamband, effektmodell och effektbedömning. 
 
konsekvensanalys, konsekvensbedömning impact assessment (IA), impact analysis, 
regulatory impact assessment (RIA) 
Är en konsekvensanalys eller effektbedömning som även inkluderar stegen i en 
kostnadsnyttoanalys. Ger information till beslutsfattare om huruvida och hur man ska 
reglera för att uppnå offentliga politiska mål. Konsekvensanalysen eller 
konsekvensbedömningen undersöker effekterna och konsekvenserna av olika alternativ. Det 
hjälper till att basera beslut om att anta eller ändra lagar och förordningar utifrån fakta och 
bevis och ger nödvändig information om kostnader cost och fördelar benefits för olika 
intressenter. OECDs metodbeskrivning56 går under namnet RIA medan EU numera 
beteckna analyserna som IA. Eftersom impact i Sverige används både för konsekvens och 

                                                 
55 Oxford dictionary: consequence - ”a result or effect, typically one that is unwelcome or unpleasant” 
56 OECD Regulatory impact analysis:: https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm 
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effektsamband i konsekvensbedömning och i samlad effektbedömning, har 
föreslagits att benämningen samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys 
social benefit, cost and impact analysis skulle kunna användas för EU-arbete och övrigt 
internationellt arbete.  
 
konsekvensetik consequentialism 
Normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt 
med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligtvis relativt värdena hos 
alternativens konsekvenser. Konsekvensetik i sin maximerande form identifieras ofta med 
utilitarism, vilken dock tillfogar en definition av värden som relaterar dem till lycka, 
tillfredsställelse och liknande. 
 
konsekvensutredning impact analysis (regulations) 
En konsekvensutredning inom staten är en utredning av konsekvenser av en myndighets 
föreskrifter och allmänna råd. Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna 
råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser dessa får och upprätta en 
konsekvensutredning. I förordning (2007:1244)57 beskrivs konsekvensutredning vid 
regelgivning. Jämför konsekvensanalys och effektbedömning. 
 
konsistent concistency 
Inom matematik, filosofi, transportekonomi med flera är något som är ”konsistent” även 
motsägelsefritt, följdriktigt och konsekvent. 
I vetenskapliga sammanhang är en utsaga som inte innehåller eller ur vilken man inte kan 
härleda någon motsägelse, konsistent. Man talar också om intellektuell stadga och 
konsekvens så att man inte härleder motsägelser. 
En konsistent skattning inom statistiken är en skattning av en parameter där skillnaden 
mellan skattningen och det sanna parametervärdet går mot noll, när antalet observationer 
går mot oändligheten. 
Målet är att olika transportekonomiska beslutsunderlag i form av exempelvis metoder, 
modeller, verktyg och analysresultat skall komplettera varandra beroende på vad som skall 
analyseras men vara så sinsemellan konsistenta och motsägelsefria som möjligt (vilket 
förstås inte är ett hinder för känslighetsanalyser med alternativa förutsättningar).   

Motsatsen är inkonsistent. 

konsolidera, säkra consolidate 
Förstärka genom att förbättra den inre strukturen.  Exempelvis förstärka den ekonomiska 
ställningen för ett företag. 
 
konstant constant 
En konstant har ett fixt värde till skillnad från variabler. Inom matematik är till exempel π 
(pi) en matematisk konstant medan x och y ofta används för att ange olika värden.  
Inom programmering används konstant för variabler vars värde inte ändras efter att det 
definierats.  
En funktion som är oberoende av en viss variabel sägs vara konstant med avseende på den 
variabeln. 
 
  

                                                 
57 Förordning (2007:1244) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244 

”The rarest of all human qualities is consistency.” 
 
Jeremy Bentham, 1748 – 1832 
Filosof, jurist och grundare av den moderna utilitarismen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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konstant skalavkastning constant return to scale 
En situation i vilken det råder ett konstant förhållande mellan input och output. En enhetlig 
procentuell ökning av alla insatser i en verksamhet resulterar i en lika stor procentuell 
ökning av produktionen av varor eller tjänster.  
 
konsument consumer 
Slutlig användare av varor och tjänster.  I första hand avses enskilda individer eller hushåll i 
egenskap av köpare på marknader. I överförd bemärkelse betraktas också hushållens ideella 
organisationer som konsumenter. 
 
konsumentpris consumer price 
Är det pris som konsumenten/resenären får betala.  
 
konsumentprisindex (KPI) consumer price index (CPI) 
Se index för länk och KPI för text. 
 
konsumentsuveränitet consumer sovereignity 
Konsumenternas suveränitet är principen att individernas val när det gäller hur de ska 
spendera sin inkomst respekteras. Individernas ekonomiska preferenser är därför viktiga 
att kartlägga. En av transportpolitikens principer har formulerats så här av riksdagen: 
”Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en transport ska 
utföras”. Innebär att en viktig utgångspunkt när man skall mäta effekter och beräkna 
individers och företags egen välfärdsnytta av åtgärder i transportsystemet är deras verkliga 
beteenden, respons på åtgärder och vilka preferenser och värderingar de har avgörande. 
 
konsumentöverskott (KÖ) consumer surplus (CS)  
Det värde konsumenten erhåller utöver vad hen faktiskt behöver betala för en nyttighet 
(varor, tjänster, resor). Det är alltså överskottet av konsumentens betalningsvilja.  
KÖ mäts som betalningsviljan under efterfrågekurvan men över det betalda priset. KÖ 
är ett sätt att mäta just skillnaden mellan konsumenternas betalningsvilja för en viss 
kvantitetsförändring och vad de via marknadspriset betalar för denna ändrade kvantitet. 
Normalt säljs exempelvis varor till enhetliga priser trots att det finns köpare som skulle vara 
beredda att betala mer för alla enheter utom den sista. Vi betalar också samma pris för våra 
regelbundna resor trots vår avtagande marginalnytta. Konsumentöverskottet är det 
nyttotillskott som vi som resenärer får ”på köpet”. För den som färdas eller transporterar 
handlar det om förändring i generaliserad kostnad som huvudsakligen består av frigjord 
tid och/eller förbättrad budget. Se figur 4. 
 
konsumtion consumption 
Slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster. 
 
konsumtionsbenägenhet propensity to consume 
Andelen disponibel inkomst som individer vill spendera på konsumtion.  
Den genomsnittliga benägenheten att konsumera är den totalt önskade utgiften som andel 
av den totala disponibla inkomsten. 
Den marginella benägenheten att konsumera är andelen av tillkommande inkomster som en 
individ vill konsumera. Den marginella benägenheten att konsumera är normalt mindre än 
1. Storleken på både genomsnittliga och marginella konsumtionsbenägenheten kan påverkas 
av faktorer som konsumenternas totala tillgångar, likviditet och förväntad inflation. 
 
konsumtionsfunktion consumption function 
En funktion som visar förhållande mellan hushållens disponibla inkomst och vad de 
faktiskt spenderar på konsumtionsvaror. När inkomster ökar så ökar utgifterna men 
efterhand i lägre takt (framförallt vid högre inkomster) eftersom sparandet också ökar. 
 
kontinuerlig variabel continuous variable, seamless variable 
Kontinuerliga variabler kan anta vilka värden som helst inom sitt variationsområde 
(exempelvis vikt, hastighet, inkomst). Jämför med diskret variabel. 
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kontinuerlig continuous 
Sammanhängande, fortlöpande, utan avbrott, oavbruten, steglös. Som vetenskaplig 
fackterm ofta motsatsen till diskret. 
 
kontrafaktisk counterfactual 
Vid en kontrafaktisk analys jämförs resultaten av en tänkt åtgärd med de resultat som skulle 
ha uppnåtts om ingreppet inte hade genomförts. Metoderna för kontrafaktisk 
effektutvärdering möjliggör att man kan separera effekter som beror på om åtgärden 
genomförs och effekter som skulle inträffat ändå. Exempel miljöeffekter som kan förväntas 
av en specifik infrastrukturåtgärd eller av förväntad trafikökning som är oberoende av 
åtgärden. Inom transportområdet är en stor andel av analyser och prognoser kontrafaktiska. 
Se jämförelsealternativ (JA) och utredningsalternativ (UA). 
 
kontraktkurva contract curve 
Indifferenskurvor (se figur 33) för två individer eller företag i förhållande till 
konsumtion av två nyttigheter eller korgar av nyttigheter. Framställt  som en 
”kontraktkurva” i en så kallad Edgeworth-box, som visar alla möjliga kombinationer där det 
uppstår effektivitet i konsumtionen. 
 
kontraktsteori contract theory 
Kontraktsteorin ger oss en tankeram för att förstå hur man kan och bör skriva kontrakt. Ett 
av teorins syften är att förklara varför olika kontrakt har så olika utformning. Ett annat syfte 
är att hjälpa oss förstå hur vi kan skapa bättre kontrakt, och därmed bättre institutioner i 
samhället. 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne tilldelades Oliver Harts och Bengt 
Holmström för deras bidrag till kontraktsteorin. 
 
konvergens convergence 
I prognosmodeller ingår ofta separata modeller för nätverksutläggning assignment 
och efterfrågan demand. Det innebär att det är två olika jämviktsmekanismer som är 
involverade, dels den interna trafikutläggningsjämvikten och dels den externa 
efterfrågejämvikten. Ett praktiskt och forskningsmässigt intressant område är hur man 
itererar och får dessa två jämvikter att sprida ut trafiken på ett lämpligt sätt så att man får 
konvergens i modellerna, det vill säga uppnår en definierad  tolerans för att närma sig ett 
känt värde eller minska ett definierat gap. 
 
konvex funktion convex function 
En ”konvex funktion” i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att 
om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan 
de två punkterna ligga på eller under linjen. Man säger att en linjär funktion skall överskatta 
funktionen. 
 
konvojkörning platoon driving, platooning 
Fordon som effektivt rör sig genom ett trafiknätverk (verkligt eller simulerat) som en grupp. 
  
koordinat coordinate 
Tal som anger läger för punkter i planet eller det tredimensionella rummet i förhållande till 
ett koordinatsystem. 
 
korrektionsfaktor correction factor 
En faktor som multipliceras med resultatet av en ekvation för att korrigera för en känd 
mängd systemfel. 
 
korrelation, samvariation correlation 
Term som används för att beskriva sambandet mellan två variabler. Vid en 
korrelationsanalys undersöker man om två variabler samvarierar – alltså om ett visst läge på 
den ena variabeln förknippas med ett visst läge på den andra variabeln. En vanlig 
missuppfattning är att en korrelation mellan två variabler skulle innebära att det finns ett 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Variabel
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kausalt samband, orsakssamband, variablerna emellan. Det vill säga att den ena 
variabeln påverkar den andra. Så är inte alltid fallet. Två variabler kan samvariera utan att 
en förändring i den ena nödvändigtvis leder till en förändring i den andra. Se figur 17. 
 
korrelationskoefficient coefficient of correlation 
Korrelationskoefficienten är det specifika måttet som kvantifierar styrkan hos det linjära 
sambandet mellan två variabler i en korrelationsanalys. Koefficienten är vad vi 
symboliserar med R i en korrelationsrapport. Ett R-kvadratvärde på 0,2 indikerar att 20 
procent av variansen för den beroende variabeln som studeras förklaras av variansen 
för den oberoende variabeln. Observera att korrelation (sambandet) inte är detsamma 
som kausalt samband. 
 
korrigerande skatt corrective tax 
Är samma sak som Pigouviansk skatt. 
 
korrigerande subvention corrective subsidy 
se subvention av kollektivtrafik 

 
korselasticitet cross elasticity 
Se korspriselasticitet. 
 
korspriselasticitet cross-price elasticity of demand, cross-price elasticity, cross elasticity 
Förändringen i efterfrågan på en nyttighet (exempelvis kollektivtrafikresande) som ett 
resultat av en prisförändring på en annan nyttighet (exempelvis ökad bränslekostnad för 
bilresande), visad i procent. Om de två nyttigheterna är substitut så kommer efterfrågan 
att stiga på den ena när priset på den andra stiger, men om de är komplement kommer 
efterfrågan på den ena att stiga när priset på den andra stiger. Substitut har ett positivt 
värde och komplement har ett negativt. Se figur 18.  
 
 

 
Figur 18. Principen och formeln för efterfrågans korspriselasticitet. 
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kort sikt short run 
I ekonomi betecknar det den tidsrymd under vilken minst en av insatsvarorna i 
produktionen är låst och ger upphov till fasta kostnader. 
 
kortaste rutt algoritm shortest-path algorithm 
En algoritm som i huvudsak är utformad för att hitta en rutt med minsta läng mellan två 
angivna noder i ett nätverk. Se fyrstegsmodellen. 

 

kostnad cost 
Är värdet av resurser som förbrukas till skillnad mot en utgift som avser anskaffningen av 
resurser. Kostnad brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Se samhällsekonomisk kostnad 
 
kostnadsbåtnadsanalys (KBA) cost-benefit analysis (CBA) 
En numera mindre vanlig beteckning för nyttokostnadsanalys. 
Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA). 
 
kostnadseffektiv måluppfyllelse cost-effective goal fulfillment 
Den samhällsekonomiska effektiviteten handlar om att få så stor nytta (båtnad) benefit som 
möjligt för pengarna dvs nå det övergripande målet så kostnadseffektivt som möjligt. Den 
kostnadseffektiva måluppfyllelsen handlar om att nå de politiskt beslutade etappmålen och 
de olika aspekterna på målen till en så låg uppoffring/kostnad som möjligt. 
 
kostnadseffektiva lösningar genom fyrstegsprincipen cost-effective solutions 
through the four-step principle 
Att planera transportsystemet enligt fyrstegsprincipen förväntas av regeringen58 bidra till 
kostnadseffektiva lösningar. Alla trafikslag och transportmedel liksom alla typer av åtgärder 
som leder till att målen nås ska beaktas. Syftet ska vara att nå en god hushållning med både 
ekonomiska medel och naturresurser samt en hållbar utveckling.  
Statliga åtgärder enligt fyrstegsprincipens första steg är huvudsakligen åtgärder som inte 
hanteras inom ramen för infrastrukturplaneringen, exempelvis olika former av ekonomiska 
och administrativa styrmedel. Sådana åtgärder som kan påverka transportefterfrågan ger i 
stället förutsättningar för infrastrukturplaneringen.   
Däremot hanteras inom den nationella infrastrukturplaneringen steg 1 och 2 åtgärder som 
främjar kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt motprestationer vid åtgärder i anslutning 
till det kommunala vägnätet. Samt statlig medfinansiering och samverkan kring 
kollektivtrafikanläggningar och stadsmiljöavtal.  
 
kostnadseffektivitet, måluppfyllelse till lägsta kostnad cost-effectiveness 
Innebär att en åtgärd som skall nå en effekt eller ett mål genomförs till så låg kostnad som 
möjligt. Begreppet kostnadseffektivitet mäts ofta inom offentlig verksamhet enligt formeln 
Kostnadseffektivitet = Effekter/Kostnader. Det är i denna form främst ett relativt mått och 
blir intressant vid en jämförelse till exempel över tid eller mellan olika åtgärder. 
Se samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys social cost-effectiveness analysis 
(SCEA). 
 
kostnadseffektivitetsanalys, kostnadeffektanalys cost-effectiveness analysis (CEA) 
Se samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys social cost-effectiveness analysis 
(SCEA). 
 
kostnadsintäktsanalys cost revenue analysis 
Är dels ett samlingsbegrepp för flera olika företagsekonomiska analysmetoder och dels 
används termen ibland för en investringskalkylering i företag. Investeringskalkylen liknar i 
allt väsentligt en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (som för övrigt ibland 
kallas för samhällsekonomisk kostnadsintäktsanalys) vad gäller metoder som 
nuvärdemetoden och annuitetsmetoden och så vidare. Istället för hela samhällets 

                                                 
58 Från Prop. 2020/21 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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kostnader och nyttor vid en investering så är det företagets kostnader och intäkter vid 
investeringen som analyseras. 
 
kostnadsminimering cost-minimization 
Kostnadsminimering är en grundregel som används av producenter för att bestämma vilken 
blandning av arbete och kapital som producerar produktion till lägsta kostnad. Med andra 
ord, vad den mest kostnadseffektiva metoden för att leverera varor och tjänster skulle 
vara med bibehållen önskad kvalitetsnivå. 
 
kostnadsnyttoanalys (CBA) cost-benefit analysis (CBA) 
CBA är det engelska namnet på metoden, och den benämning som används i akademisk 
litteratur. Metoden för kostnadsnyttoanalys används även i företag (men kallas då ofta för 
kostnadsintäktsanalys). För att visa att man avhandlar alla nyttor och kostnader som 
uppstår av en föreslagen offentlig åtgärd kan man sätta ordet samhällsekonomisk social 
framför termen. Se vidare under samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) 
social cost-benefit analysis (SCBA) 
 
kostnadsnyttoanalys (CUA) cost-utility analysis (CUA) 
Se hälsoekonomi. Används enbart där. 
 
kovarians covariance 
Är ett mått på samvariationen mellan två stokastiska variabler (slumpvariabler). Om 
de större värdena hos en variabel i huvudsak korrelerar (se korrelation) med de större 
värdena för den andra variabeln och motsvarande gäller för de mindre värdena, det vill säga 
om variablerna tenderar att uppvisa samma beteende, är kovariansen positiv. I det motsatta 
fallet, då de större värdena hos den ena variabeln i huvudsak korrelerar med de mindre 
värdena hos den andra, det vill säga när variablerna tenderar att bete sig på motsatt sätt, är 
kovariansen negativ. Kovariansens tecken visar således tendensen i den linjära relationen 
mellan variablerna.  

 

KPI konsumentprisindex CPI consumer price index 
Officiellt konsumentprisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån. Syftet är 
i första hand att mäta förändringen i levnadskostnaden för svenska hushåll till en bibehållen 
standard. Indexet används ofta som ett mått på konsumentprisinflationen. Se Index för 
länk. 
 
kriterium criteria, criterion 
En kvantitativ standard med vilken måluppfyllelse kan mätas. Se beslutskriterier. 
 
kritisk infrastruktur critically important infrastructure 
Fysisk infrastruktur vars funktionalitet bidrar till att säkerställa att viktiga 
samhällsfunktioner kan upprätthållas. 
 
kulturvård cultural preservation 
I transportsektorn hänsynstagande till fornlämningar, kulturlandskap, skönhetsideal och 
andra aspekter som samhället värderar. Del av den sociala hållbarheten och livability. 
Se även fördelningsanalys. 
 
kumulativ cumulative 
Successivt adderande. Vetenskapen är kumulativ om ny kunskap bygger vidare på tidigare 
kunskap. En forskningsinsats behöver därför ofta starta med en litteraturgenomgång och 
kontakt kan behöva etableras med personer inom samma forskningsområde. Ibland 
inträffar förändringar inom en vetenskap så att gamla teorier överges – då uppstår ett 
paradigmskifte. 
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kumulativ fördelning cumulative distribution 

Statistisk fördelning för ett datamaterial vilken anger hur stor andel av värdena som är 

mindre än eller lika med ett givet värde.  

 
kund customer 
Trafikverkets kund är de som de är till för och skapar värde för. På en övergripande nivå är 
Trafikverkets kundgrupper medborgarna och näringslivet. Dessa kan vid behov delas upp i 
exempelvis trafikanter, resenärer, kringboende, transportföretag, varuägare och så vidare. 
Se mål för transportpolitiken. 
 
kundnytta  customer benefit 
Tillfredsställelse av behov hos kunder (medborgare och näringsliv) genom leverans av 
efterfrågade produkter och tjänster. Se även nytta (båtnad) benefit. 

 

kvalitativ qualitative 
Ett kvalitativt mått handlar om att ge en kvalitativ information. Det bör vara deskriptivt 
och kan avse en effekt som du kan beskriva om den finns eller inte finns. Exempelvis har 
körkort, har inte körkort och så vidare. Kvalitativ kallas också en undersökning där man 
försöker svara på frågor som hur? och varför? Resultaten kan inte ges i form av siffror, utan 
man försöker i stället att med ord beskriva till exempel egenskaper, värderingar, och 
beteenden. Jämför med kvantitativ quantitative som handlar om att mäta. 
Effektantaganden är ofta kvalitativa eller expertbedömningar men man strävar efter att 
efterhand kunna ersätta dem med kvantitativa effektsamband.  
 
kvalitativ analysmetod qualitative methods of analysis 
Den kvalitativa metoden för analys är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas 
av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling 
och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl 
människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 
När vi inte kan använda siffror eller numeriska uttryck kan vi utforska hur vi skall beskriva 
skeenden och människors beteenden och tänkta handlande. Fallstudier är vanligt 
förekommande inom kvalitativ analys.  Analysformen kan passa när själva problembilden är 
svår att fånga, när man vill ha en beskrivande, förklarande ansats  eller när man inte är 
riktigt säker på vilka de oberoende (förklarande) variablerna är. Fördelen med 
kvalitativ analysmetod är att den kan skapa förståelse för varför människor har vissa 
preferenser och varför vissa skeenden och beteenden finns och uppstår, samt ge ledtrådar 
till hur man skulle kunna påverka dessa preferenser, beteenden och skeenden. 
Jämför även med kvantitativ analys och  att puffa. 
 
kvalitet quality 
Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller en prestation som ger den dess förmåga 
att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.  
 
kvalitetsgranskning quality review 
Trafikverkets samhällsekonomiska analyser inklusive de samhällsekonomiska 
kostnadnyttoanalyserna (SEA) och samlade effektbedömningarna (SEB), 
kvalitetsgranskas, godkänns för användning som beslutsunderlag och publiceras och finns 
tillgängliga för alla på Trafikverkets hemsida.  
Beslutsunderlag ska alltid upprättas utifrån Trafikverkets gällande mallar, metoder, 
trafikprognoser, effektsamband, effektmodeller, prognos- och analysverktyg. Det gör att 
SEB:ar och samhällsekonomiska analyser i högre grad kan återanvändas i olika 
planeringssammanhang. 
Kvalitetsgranskning av samhällsekonomisk analys görs utifrån instruktioner kopplat till 
analyser med olika analysverktyg, gällande ASEK, effektsamband och basprognos med 
mera. 
Kvalitetsgranskningen av SEB görs såväl regionalt som nationellt. Vid båda nivåer 
säkerställs att SEB upprättats enligt gällande regelverk samt att innehållet är informativt 
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och lättillgängligt. Regelverk som ska följas är riktlinjer och rutinbeskrivningar för 
samhällsekonomiska analyser och SEB, anläggningskostnadskalkyl och klimatkalkyl. 
Därutöver görs vid den nationella kvalitetsgranskningen stickprovsmässig 
granskning av innehållets kvalitet, med fokus på systematiska och återkommande fel. 
Vid den nationella kvalitetsgranskningen av investeringskostnad 
(anläggningskostnadskalkyl) i SEB är man inriktad på att säkerställa att 
kostnadsbedömningarna tagits fram, kvalitetssäkrats och dokumenterats enligt gällande 
regelverk. Granskning av investeringskostnaden genomförs, dokumenteras och 
kommuniceras utifrån en checklista. Se även om successivprincipen som används för 
investeringskostnaderna. 
För godkännande av SEB respektive samhällsekonomiska analyser ansvarar två olika chefer 
i Trafikverket. Efter godkännande publiceras de analyser som får användas som 
beslutsunderlag på Trafikverkets hemsida.59  
Den omfattande kvalitetsgranskningen beror på att det finns kognitiv bias (partiskhet) 
som ger incitament att göra omedvetna eller medvetna fel vilket Trafikverket vill gardera sig 
emot, då Trafikverkets beslutsunderlag skall vara pålitliga, genomskinliga och objektiva som 
underlag för allmänhet och alla beslutsfattare. Se gärna felslut från 
kostnadsnyttoanalys cost-benefit fallacy. 
 

 
 
Figur 19.  Kvalitetsgranskning och beslut om godkännande genomförs vis ett flertal 
tillfällen i planeringsprocessen. 
 
kvalitetsjusterade levnadsår qualitative adjusted life year (QUALY) 
Se QUALY, kvalitetsjusterade levnadsår. 
 
kvalitetsklasser effektsamband quality classes of effects and impacts 
Se effektsamband effects and impacts. 
 
kvantitativ quantitative 
Ett kvantitativt mått handlar om kvantitet. När något har kvantifierats har man fått fram ett 
siffervärde som kan sättas på en skala. Det är ofta baserat på antal eller procent av något 
kvantitativt, vilket är vad man strävar efter. När det gäller framförallt nya företeelser där det 
ännu inte finns någon statistik och empiri får man ofta initialt nöja sig med kvalitativa 
qualitative eller expertbedömda effektantaganden men avsikten är att de skall ersättas 
med kvantitativa efterhand som det finns statistik och utfall. Ett exempel är när 
mittseparering med vajerräcken infördes med Sverige som första land. De första 
effektanalyserna fick göras med hjälp av effektantaganden som förbättrades efter hand till 
dess att det fanns ett fullödigt underlag för effektsamband som bygger på statistik. 

                                                 
59 www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag 

 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag
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kvantitativ analys quantitative analyses 
Metoder som använder matematisk och statistisk modellering, mätning, ekonomisk teori 
och forskning för att förstå beteenden och samband och presenterar en representation av 
verkligheten i termer av numeriska värden.  Den kvantitativa analysen har gärna en 
experimentell utgångspunkt och man utgår från en teori som testas. Argument för att 
använda kvantitativ ansats är reliabilitet, objektivitet, representativitet, 
replikerbarhet, kumulativitet (successivt adderande), verifierbarhet,  
generaliserbarhet och klart angivna metodregler. Jämför även med kvalitativ analys. 
 
kvantitet quantity 
Mängd eller storhet som ofta är mätbar. Exempelvis Q = kvantitet, flöde, volym. Oftast på X-
axeln. Se flertalet  figurer.   
 
kvartil quartile 
Värde som i ett statistiskt material avgränsar de 25 procent största eller minsta värdena. 
Undre kvartilen, medianen och övre kvartilen delar alltså materialet i fyra lika stora delar. 
 
kvot ratio 
Resultatet av en division. Se även beslutskriterier och nyckeltal. 
 
känslighetsanalys sensitivity analysis 
Det scenario eller den prognos som analysen utgår från är bara en av flera möjliga och de 
effekter som uppstår i analysen liksom de monetära värderingar som åsätts dessa kan 
variera. Alla faktorer kan inte heller värderas monetärt och vi vet inte deras fulla betydelse. 
Känslighetsanalyser med alternativa antaganden är viktiga eftersom framtiden är osäker och 
de kan även visa hur robusta analysresultaten kan antas vara. 
Genom att genomföra en känslighetsanalys på en samhällsekonomisk kalkyl kan man 
avgöra hur känsligt resultatet är för förändringar i indata eller i värden man gjort 
antaganden om för att kunna genomföra kalkylen. Detta är viktigt för att göra 
beslutsfattaren medveten om hur robusta resultaten är för att därmed minska risken för 
felaktiga antaganden. 
Trots osäkerheter och brister används samhällsekonomiska kalkyler av Trafikverket sedan 
mycket lång tid och så även i stor omfattning i de flesta EU-länder, där arbete har bedrivits 
med att harmonisera metodiken. Orsaken till den stora användningen är att trots 
osäkerheterna så är det den bästa metod som idag står till buds för att skapa ett 
tillfredsställande beslutsunderlag byggt på en systematisk utvärdering och prioritering av 
olika åtgärder. 
Vid känslighetsanalyser av modeller undersöker man ofta hur modellen svarar på små 
definierade förändringar i modellvariabler, parametrar och restriktioner. 
Känslighetstesterna tillsammans med modellvalideringen och modellspecifikationen svarar 
för modellens förmåga att beskriva nuvarande och planerade transportsystem. 
 
kö queue 
En rad fordon som väntar eller kör med begränsad hastighet. Köteori är den systematiska 
analysen av köbeteende under olika antaganden. Se figurerna 14, 20, 34, 36 och 37. 
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Figur 20. Kö queue diagram. Hur fordon ankommer och lämnar en “flaskhals” 
(kumulativa in- och utdata från en kö). 

köpkraftsparitet, köpkraftsjutering purchasing power parity (PPP) 
Är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på varor och 
tjänster mellan olika länder. Genom att köpkraftsjustera tar man alltså hänsyn till 
prisskillnader mellan länder. 
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L 
lag om avtagande marginalavkastning law of diminishing returns 
När användandet av en produktionfaktor (arbetskraft, markanvändning eller kapital) ökar 
och de andra är konstanta så kommer varje ytterligare ökning att bidra mindre och mindre 
till produktionen. Jämför med figur 3. 
 
lager warehouse 
Varulager. Se även generaliserad kostnad,  just in time och 
kapitalbindningskostnad. 
 
laggade variabler lagged variables 
Visar vad en variabel hade för värde vid en tidigare tidpunkt. 
 
lands ekonomi national economy 
Ekonomin för ett specifikt land som en ekonomisk enhet. Ej att förväxla med 
nationalekonomi economics. 
 
lastplats loading place 
Godsterminal med en mindre yta för last- och lossning av gods. Jämför med terminal. 
 
latent efterfrågan, undertryckt efterfrågan, uppdämt behov latent demand 
Reseefterfrågan är ett förhållande mellan den generaliserade kostnaden för att färdas 
och möjligheten att färdas. Resor som motsvarar den delen av reseefterfrågan som inte kan 
realiseras på grund av begränsad kapacitet och/eller hög kostnad för att färdas kallas för 
latent efterfrågan (alternativt undertryckt efterfrågan eller uppdämt behov).  När 
kapaciteten höjs eller priset sjunker kan man därför anta att resorna och transporterna 
kommer att öka vilket medför förbättrad tillgänglighet och möjliggör ny markanvändning. 
Latent efterfrågan omfattar inte ökad trafikefterfrågan på grund av ökad befolkning eller att 
det ekonomiska utrymmet ökar. 
Se även inducerad trafik som är en synonym som ofta används om persontrafik och om 
mer negativa effekter av nygenererad trafik. 
 
LCA livscykelanalys LCA life cycle analysis or life cycle assessment 
Metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en 
produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till 
avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. LCA är en 
beskrivande metod och det antas vanligtvis att om något inte hade konsumerats av en 
individ hade det inte heller konsumerats av någon annan. 
Livscykelanalyser kan göras på alla mänskliga aktiviteter och produkter som mat, 
förpackningar, elektronik, bränslen och transporter. Se klimatkalkyl. 
 
LCC livscykelkostnadsanalys LCC life cycle cost analysis 
Vid livscykelkostnadsanalys analyseras totala kostnader och intäkter för projekt eller 
infrastruktur över dess livslängd. LCC kan användas för utvärdering av olika alternativ vid 
utveckling, offertgivning, konstruktion eller underhåll.   
När LCC används i kontrakt mellan en kund och en leverantör begränsas omfattningen till 
det som ingår i leverantörens ansvarsområde och som är möjligt att verifiera. Kunden 
definierar randparametrar som till exempel livslängd, mantimkostnad för underhåll, 
specifik bränslekostnad eller effektiv ränta för nuvärdesberäkning. Ett överenskommet 
verktyg (dataprogram) användes för utvärdering av kontraktet. 
 
leveranskvaliteter för transportsystemet delivery qualities of the transport system 
Effektområde som syftar till att beskriva utveckling kopplad till de transportpolitiska målen. 
Leveranskvaliteterna har utformats utifrån Trafikverkets ansvar inom transportsystemet 
som kan påverkas av åtgärder inom hela Trafikverkets verksamhet. Leveranskvaliteterna är 
punktlighet, kapacitet, robusthet, användarbarhet, klimat, miljö och hälsa samt 
trafiksäkerhet. Jämför  med effektbedömning och transportpolitiska mål. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kostnader
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4kter
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Lichtenbergmetoden Lichtenberg principle 
Se successivprincipen 
 
likhet similarity 
I matematik påstående som anger att två objekt är lika, vanligtvis med operatorn =. 
 
linjetrafik regular traffic 
Fasta rutter och tidtabeller med många resande. 
 
linjär sannolikhetsmodell linear probability model 
I statistik är en linjär sannolikhetsmodell ett specialfall av en binär (uppdelat i två) 
regressionsmodell (se regressionsanalys). En beroende variabel för varje observation 
är antingen 0 eller 1. Sannolikheten att observera 0 eller 1 behandlas som beroende av en 
eller flera förklaringsvariabler. 
Jämför med diskreta valmodeller discrete choice models. 
 
linjärt samband linear relationship 
Inom matematiken är ett linjärt samband, ett samband mellan två variabler så att en 
ändring i den ena variabeln alltid leder till en proportionell ändring i den andra. Ett sådant 
samband kan uttryckas med räta linjens ekvation: y=kx+m. Där y förändras i proportion till 
hur man förändrar x. I en graf bestämmer (proportionalitetsfaktorn) k den räta linjens 
lutning och m anger värdet på y när x=0. 
 
Littles dubbla kriterium Littles double criterion 
Enligt ”Little” behöver två kriterier uppfyllas för att avgöra om en åtgärd ökat eller minskat 
samhällets välfärd.  
a/ Vinnarna skall kunna överkompensera förlorarna dvs Kaldor-Hicks 
kompensationskriterie skall vara uppfyllt.  
b/ Åtgärden skall medföra acceptabla fördelningseffekter. Vad som är acceptabelt 
avgörs politiskt av beslutsfattarna. 
Konsekvensen är att en kostnadsnyttoanalys även bör innefatta eller åtföljas av en 
fördelningsanalys som redovisar betydande omfördelningseffekter som åtgärden för 
med sig så att beslutsfattarna får ett beslutsunderlag som gör det möjligt för dem att beakta 
såväl den samhällsekonomiska effektiviteten som rättvis fördelning. 
 
livability liveabilityBr. eng. livabilityAm. eng. 
I vilken grad en plats är lämplig eller bra att bo på.60 Vilken kvalité människor uppfattar att 
ett samhälle har. Inkluderar alla aspekter av samhället.  
Eftersom begreppet används på flera olika sätt i Sverige rekommenderas att Du tydligt 
redogör för vad du avser om du använder begreppet. 
Ur ett transportperspektiv avspeglar ”livability” upplevd kvalité på tillgängliga 
transportalternativ och effekterna av dessa alternativ på samhället.  
Ofta används begreppet för vad som skulle kunna ses som ”hållbarhet nu” till skillnad mot 
långsiktig hållbarhet sustainability som ju handlar om hållbarhet just på lång sikt. 
Ibland används begreppet parallellt med social nytta social utility. 
I betydelsen ”hållbarhet nu” ingår lokal ekonomisk utveckling local economic 
development, människors säkerhet och hälsa human safety and health, 
överkomlighet affordability, social rättvisa social equity, sammanhållning i 
samhället community cohesion, kulturvård cultural preservation, minskning av 
föroreningar pollution reductions och skydd av naturen och den biologiska 
mångfalden protection of nature and biodiversity. 
 
livscykel life cycle 
Miljöpåverkan för en produkts hela ”livscykel” omfattar allt från att naturresurser återvinns 
till dess att produkten inte längre används och måste skrotas eller återvinnas. 

                                                 
60 Cambridge dictionary: the degree to which a place is suitable or good for living in. 
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livscykelmodellen life cycle model 
Förutsätter att individers och företags ekonomiska beslut inte bara påverkas av deras 
ekonomiska förutsättningar idag utan också av sina framtida och historiska förutsättningar. 
Se LCA livscykelanalys. 
 
livskvalitet quality of life 
Se hälsoekonomi. 
 
logistik logistics 
Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade 
resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga 
effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika 
parter i en flödeskedja. Den som arbetar med logistik kallas för logistiker.  
Logistik omfattar hela flödeskedjan både inom och utom företag.  Om man behöver 
avgränsa att man avhandlar förflyttning, hantering eller övervakning av fysiskt gods från 
punkt A till B kan man därför avgränsa genom att tala om transportlogistik. 
 
logitmodell logit model 
Logit är kort för logistisk regression. En ”logitmodell” är en statistisk sannolikhetsmodell 
för diskreta utfall som finns i alla statistikprogram.  
När logit tillämpas i en slumpmässig nyttomodell random utility model förutsätts att 
individen maximerar sin nytta när hen väljer mellan tillgängliga alternativ. Logitmodellens 
nyttofunktion utility function består av en deterministisk komponent som är en 
funktion av mätbara egenskaper hos individerna och vilka val individerna kan göra, samt 
en stokastisk felterm. 
Logitmodellerna i Sampers beräknar sannolikhetsfördelningar för hur en individ eller 
grupp av individer väljer mellan olika alternativ. Dessutom beräknar logitmodellen så 
kallade logsummor som är ett mått på den sammanvägda nyttan som genereras av de 
valbara alternativ som finns i modellen. 
 
lognormalfördelning log-normal distribution 
En stokastisk variabel x är ”lognormalfördelad” om logaritmen för x är 
normalfördelad. 
 
logsumma logsum, inclusive value 
Är ett mått från logitmodellen på den sammanvägda nyttan som genereras av de valbara 
alternativ som finns i modellen. Är direkt kopplat till välfärds åtgärder. Används i en 
nästlad logit nested logit modell. 
 
lokal ekonomisk utveckling local economic development 
Att via transportsystemet göra framsteg mot lokala ekonomiska mål om ökad produktivitet, 
sysselsättning, affärsverksamhet, inkomster, fastighetsvärden och skatteintäkter. Del av den 
ekonomiska hållbarheten och av livability. Se även fördelningsanalys. 
 
longitudinella data longitudinal data 
Longitudinella data är resultatet av en typ av långvarig observation som kallas en 
longitudinell studie. Dessa studier fokuserar på en utvald grupp människor eller processer 
och observerar hur olika faktorer förändras för dem över tid. Dessa studier är 
flerdimensionella, vilket innebär att de tittar på många olika aspekter av det studerade 
ämnet snarare än att fokusera på ett specifikt område. Longitudinella data används för att 
hitta långsiktiga trender i en persons liv eller i en pågående process som skulle vara 
omöjlig att se i en engångsstudie. 
 
Lorenzkurva Lorenz curve 
En graf där en kumulativ (successivt adderande) procentandel av den totala 
nationalinkomsten (eller någon annan variabel) ritas mot den kumulativa andelen av 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Logistiker
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motsvarande befolkning. I vilken utsträckning kurvan sjunker under en rak diagonal linje 
indikerar graden av olikhet i fördelningen. Tillämpning se Ginikoefficient. 
 
lyckoforskning happiness research 
Lyckoforskning är den kvantitativa studien av lycka, positiv och negativ påverkan, 
välbefinnande, livskvalitet och livstillfredsställelse. Ett relativt nytt forskningsområde 
som vuxit snabbt sedan millennieskiftet. Den vetenskapliga disciplinen heter ”positiv 
psykologi” positive psychology. 
 
lycksalighetspunkt bliss point 
En konsumtionsmängd där varje ytterligare ökning skulle göra konsumenten mindre nöjd. 
Det är den mängd konsumtion som maximerar nyttan i avsaknad av budgetbegränsningar. 
Med andra ord, den hänvisar till den mängd konsumtion som skulle väljas av en person som 
var så rik att pengar inte satte några begränsningar för hens beslut. Jämför figur 4 och tänk 
dig punkten där kurvan vänder nedåt. Se även mättnadspunkt. 
 
lådagram box plot 
Grafisk representationsmetod för att snabbt få en överblick över ett statistiskt material, 
framförallt vid jämförelser mellan olika material. Visar: det största värdet (Xmax), det minsta 
värdet (Xmin),  medianen (Md), nedre kvartilen (Q1) och övre kvartilen (Q2). 
 
lång sikt long run 
I ekonomin betecknar det ofta den tidsperiod när alla produktionsfaktorer kan varieras , alla 
insatsvaror är rörliga och vi enbart har variabla kostnader. Jämför kort sikt. 
 
långsiktig hållbarhet sustainability 
Långsiktigt hållbar transportförsörjning är en del av övergripande transportpolitiskt 
mål. Långsiktig hållbarhet kan antas finnas när förutsättningarna finns för både nuvarande 
och kommande generationer att skapa ”goda” välfärdssamhällen. Långsiktig hållbar 
utveckling utgörs av balans mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekonomisk 
hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Det finns ett tydligt 
tidsperspektiv; framtida generationer ska inte få sämre förutsättningar för välstånd genom 
att vi använder resurser eller skjuter problem till kommande generationer.  
En långsiktigt hållbar åtgärd kan ses som en åtgärd som bidrar till samhällsekonomisk 
effektivitet och som inte leder till välfärdsförluster för kommande generationer, det vill 
säga att när de retroperspektivt tittar tillbaka på de beslut vår generation fattat så skall de 
uppfatta besluten vi tog om infrastrukturen som samhällsekonomiskt effektiva och att 
miljömässig och social hållbarhet är uppnådd på ett kostnadseffektivt sätt. Det vill säga att 
när de retroperspektivt tittar tillbaka på de beslut vår generation fattas så skall de uppfatta 
besluten vi tog om infrastrukturen som att det passar in i deras samhällsekonomiskt 
effektiva och hållbara samhälle. De åtgärder vi föreslår och genomför skall passa in i det 
klimatneutrala framtida samhället som vi kollektivt beslutat skall införas. 
Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
I Agenda 2030 definieras ”hållbar utveckling” ”sustainable development” som en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
För att skilja mellan långsiktig hållbarhet sustainability och ”hållbarhet nu” används 
ibland termen livability för det kortare perspektivet. Se figur 21. 
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Figur 21. Långsiktig hållbarhet sustainability bygger på tre av varandra beroende 
perspektiv, miljömässig hållbarhet environmental sustainability, social hållbarhet 
social sustainability och ekonomisk hållbarhet economic sustainability. 
 
långsiktig kostnadsfunktion long-run cost curve 
En kurva som visar sambandet mellan kostnaden för att producera något och den faktiska 
produktionen under en lång period. På lång sikt är inge kostnader fasta. Jämför figur 9, 13 
med 15. 
 
långsiktig marginalkostnad long run marginal cost (LRMC) 
Är den tillkommande kostnaden för att producera en extra enhet på lång sikt när man inte 
är bunden av nuvarande input utan även de fasta kostnaderna för nuvarande tekniknivå kan 
väljas optimalt. Den kortsiktiga marginalkostnadskurvan antas i många verksamheter 
vara stigande beroende på kapacitetsrestriktioner medan den långsiktiga 
marginalkostnadskurvan kan vara konstant. Dock en empirisk fråga. 
 
långsiktig planering av infrastruktur long-term infrastructure planning 
För Trafikverket omfattar den långsiktiga infrastrukturplaneringen det nationella 
stamvägnätet, de statliga järnvägarna samt slussar och farleder. Perspektivet ska vara 
trafikslagsövergripande.61  

                                                 
61 Långsiktig planering av infrastruktur: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/ 

 

”I en högre socio ekonomisk formation kommer privat ägande av jorden att framstå 
lika absurt som privat ägande av andra människor. Inte ens ett helt samhälle, en 
nation, eller alla samtidigt existerande samhällen tillsammans, är ägare till jorden.  
De är helt enkelt dess förvaltare, dess förmånstagare, och måste efterlämna den i ett 
förbättrat tillstånd för kommande generationer.” 
 
”Kapitalet” volym 3 
 
Karl Marx (1818 – 1883) 
 tysk nationalekonom, filosof och politiker 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/
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lägesmått measure of location 
Lägesmått eller centralmått är inom statistik och matematisk statistik ett sammanfattande 
mått på det genomsnittliga värdet av observerade data eller en sannolikhetsfördelning. De 
vanligaste måtten är medelvärde, median och typvärde. 
Ett medelvärde eller medium är lägesmåttet för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en 
population. När man inom matematisk statistik undersöker sannolikhetsfördelningen 
motsvaras medelvärdet av begreppet väntevärde. 
Median är inom statistik det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika 
stora delar och är ett medelvärde sådant att det överskrides lika ofta som det underskrides 
av värden i det givna materialet. 
Typvärde kallas även modalvärde. I ett statistiskt datamaterial är det värdet som 
förekommer flest gånger. En mängd kan ha mer än ett typvärde eftersom det kan finnas 
flera olika värden som alla är lika och mest förekommande. Typvärde används ofta i grupper 
där de olika värdena inte är tal (exempelvis bilmärken). 
 
lämnar, avgång departure 
Jämför med  från/till matriser origin-destination matrix (O/D matrix) 
 
länk link 
I transportmodell: Ett element i ett transportnätverk som representerar sträckan mellan två 
noder. En vägsträcka, busslinje och spår kan modelleras som en länk. Länkarna i vägnätet 
representerar vägens fysiska infrastruktur och beskriver via olika indata vägens företeelser 
och standard. Länkar i kollektivtrafiknäten representerar den fysiska infrastrukturen, dvs. 
rälsen för spårbunden trafik och vägen för busstrafik. För flyg och färja representerar de en 
fiktiv brygga mellan start- och slutstation.  
Linjer avser i Sampers och Samkalk den fysiska linjetrafiken som trafikerar en specifik 
sträcka. Olika variationer på samma linje kan förekomma (gäller buss) så den geografiska 
sträckningen kan skilja vid exempelvis olika tidpunkter under ett dygn.  
 
lätt lastbil light truck 
En lastbil som väger 3,5 ton eller mindre. 
 
lönsamt profitable 
Lönsam eller lönsamhet mäts i regel som relation mellan de överskott som erhålls, och 
värdet av de knappa resurser som därvid utnyttjas. Jämför med knapphet scarcity och 
samhällsekonomiskt lönsamt economic profitable. 
 
löpande prisnivå current price level 
Prisnivå baserad på respektive tidsperiods prisnivå. Jämför med fasta priser. 
 
lösning solution 
Kan vara en lämplig åtgärd för att komma tillrätta med ett praktiskt (transport) problem,  
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M 
makroekonomi macroeconomics 
Den del av samhällsekonomin som behandlar högt aggregerade storheter och samband dem 
emellan. Exempel på sådana storheter är inflation, arbetslöshet, 
bruttonationalprodukt, nationalinkomst, total konsumtion, total investering och 
bytesbalans. Trafikverket är en sådan stor aktör på marknaden att det finns tydliga 
makroekonomiska kopplingar till verksamheten. 
Jämför med mikroekonomi microeconomics. 
 
makroekonomiska effekter macroeconomic impacts  
För att redovisa makroekonomiska effekter kan exempelvis input-output analys 
användas. Ibland kan både mikro- och makroekonomiska effekter vara relevant. Eftersom 
ekonomiska effekter går som ett flöde genom samhällskroppen måste man dock i dessa fall 
vara extra noga med att inte dubbelräkna om man mäter nyttan benefit av i grunden 
samma effekter på flera olika ställen i flödet. Jämför med ekonomisk effektanalys 
(EEA). Se figurerna 2, 3, 5, 17, 24, 25 och 26.  
 
makromodell macro model 
Makromodeller (eller makroskopiska simuleringsmodeller) är modeller som beskriver 
trafiken vid hög aggregering som enhetliga trafikflöden. De baseras på deterministiska 
samband mellan de kvantiteter som kännetecknar ett trafikflöde som till exempel volym, 
hastighet och täthet (densitet). Makromodeller har utvecklats för att modellera hela 
transportnät och system. Sampers och Samgods är makromodeller som kan användas för 
att simulera och göra prognoser för trafikslagsövergripande transport och trafik flöden för 
hela Sverige (med omvärld i varierande grad). 
 
makroskopisk modell macroscopic model 
En modell som beskriver systemoperationer i aggregerade termer som trafikflöden och inte 
som enskilda fordon. Exempelvis Sampers är ett makroskopiskt modellverktyg. 
 
marginal marginal 
Derivatan av en funktion. Se marginalkostnad. 
 
marginalanalys marginal analysis 
Analysen av effekten av att lägga till en extra enhet till en variabel. 
 
marginalfördel från kollektiva nyttigheter marginal benefit of public good (MBPG) 
 
marginalintäkt, gränsintäkt marginal revenue 
Är ökning i total intäkt när försäljning ökar med en enhet. Vid perfekt konkurrens med 
många små företag kan det enskilda företaget inte påverka marknadspriset genom sitt 
produktionsbeslut. ”Marginalintäkten” per vara eller tjänst är då lika med marknadspriset 
och man når en optimal kvantitet. Vid monopol finns det bara ett företag på marknaden som 
möter hela marknadens efterfrågan och monopolet väljer då den produktionsnivå där 
marginalintäkten per enhet är bäst för företaget men inte för samhället. Se figur 6 och 22. 
 
marginalkostnad trafikolyckor, extern (MKeto) marginal external cost of traffic 
accident (MECta) 
Förändrade trafikflöden påverkar olycksfrekvenser och skadekonsekvenser vilket påverkar 
samhällets kostnader för trafikolyckor. Den del av olyckskostnaderna för en viss transport 
som faller på annan än den person som tar beslut om att genomföra transporten är en 
extern effekt. Detta gäller alltså den del av olyckskostnaden som bärs av andra trafikanter 
och av samhället. Detta följer av definitionen av en extern effekt i en samhällsekonomisk 
analys. Se även marginalkostnad trafikolyckor, intern. 
 
marginalkostnad trafikolyckor, intern (MKito) marginal internal cost of traffic 
accident 
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Förändrade trafikflöden påverkar olycksfrekvenser och skadekonsekvenser vilket påverkar 
samhällets kostnader för trafikolyckor. Den interna andelen av olyckskostnaden består av 
den del av olyckans riskvärde som faller på den person som tar beslut om transporten. 
Olyckskostnader som faller på passagerare som själva väljer att åka med fordonet är 
interna. 
Se även marginalkostnad trafikolyckor, extern. 
 

 
Figur 22. När marginalkostnaden marginal cost och marginalintäkten marginal 
revenue  för en aktivitet är lika stora har man nått den kvantitet, volym som är optimal och 
ger den största samhällsekonomiska nyttan (båtnad) social benefit. (Vid perfekt 
konkurrens sammanfaller marginalintäkten även med marginalvärdet men inte vid 
monopol se figur 6). 
 
marginalkostnad, gränskostnad (resor) – (MK)  marginal cost (of travel) -  (MC) 
Är en ökning i total kostnad när produktionen ökar med en enhet eller kostnaden att  
producera den sista enheten eller en resa till. Marginalkostnad är synonymt med 
gränskostnad. Marginalkostnaden är derivatan av den totala kostnaden. 
Den extra samhällsekonomiska kostnad som ytterligare en aktivitet, ex en transport, ger 
upphov till är en marginalkostnad. Detta är tillägget till den totala kostnaden per 
ökningsenhet om den varierar diskret. Eller tillägget till den totala förmånen per enhet av 
ökningen om den varierar kontinuerligt. Marginalkostnaden kan vara kortvarig när 
endast vissa ingångar kan ändras eller långsiktiga när alla ingångar kan justeras. Marginal 
privat kostnad är marginell exklusive externa kostnader; marginella sociala kostnader 
inkluderar externa kostnader samt privata kostnader som faller på beslutsfattaren. 
I ekonomi är marginalkostnaden förändringen i den totala kostnaden som uppstår när den 
producerade kvantiteten ökas med en enhet; det vill säga det är kostnaden för att producera 
ytterligare en enhet av en vara. Intuitivt inkluderar marginalkostnaden på varje 
produktionsnivå kostnaden för ytterligare inputs som krävs för att producera nästa enhet. 
Vid varje produktionsnivå och tidsperiod som beaktas inkluderar marginalkostnader alla 
kostnader som varierar med produktionsnivån, medan andra kostnader som inte varierar 
med produktionen är fasta och därmed inte har någon marginalkostnad. Till exempel 
kommer marginalkostnaden för att producera en bil vanligtvis att inkludera 
arbetskraftskostnader och delar som behövs för den extra bilen men inte de fasta 
kostnaderna för fabriken som redan har uppkommit. I praktiken separeras 
marginalanalys i korta och långsiktiga fall, så att alla kostnader (inklusive fasta 
kostnader) på lång sikt blir marginella. Om det finns skalfördelar kommer priser som 
fastställs till marginalkostnad inte att täcka de totala kostnaderna, vilket kräver 
subvention. Prissättning för marginalkostnad handlar inte bara om att sänka den 
allmänna prisnivån med hjälp av en subvention. Med eller utan subvention kräver det en 
drastisk omstrukturering av prissättningen, med möjligheter till mycket betydande 
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effektivitetsförbättringar vid kritiska punkter. Figurerna 22, 23a, 23b och 35 visar 
marginalkostnadens betydelse. Marginalkostnaderna förekommer även i olika sammanhang 
i figurerna 15, 27, 34 och 36. 
 
marginalkostnaden för offentliga medel (MKOM) marginal cost of public funds 
(MCPF) or marginal cost of funds (MCF) 
Den extra samhällsekonomiska kostnad som varje skattefinansierad utgift kostar utöver 
själva skatteuttaget. Om överskottsbördan av skatter  = 0,3 kronor så kostar varje 
skattefinansierad krona samhället 1,3 kronor. Förhållandet med marginell 
överskottsbörda från skatt marginal excess burden of taxation är enligt Brent (2007) 
förenklat att MCPF = MEBT + 1. 
Den extra kostnaden beror på att direkta och indirekta skatter medför att alla ekonomiska 
transaktioner som har ömsesidiga vinnare inte kommer att genomföras. Skatterna medför 
därför en allokeringsförlust och det är detta som MKOM fångar. Det finns olika metoder 
och olika villkor (som kan ge olika resultat) för att beräkna MKOM.  I referenslistan finns 
Assarsson (2021), Brent (2007) Bångman (2012b), Hansson (1984), Hultkrantz (2012), 
Johansson & Krisström (2010) och Lundholm (2005). Se även marginell 
överskottsbörda från skatt samt  figurerna 15, 24a och 24b. 
 
marginalkostnaden för utsläppsreducering (MKU), marginell 
minskningskostnad marginal abatement cost (MAC) 
Reningskostnad eller minskningskostnad är kostnaden för att minska miljömässigt negativa 
externaliteter som exempelvis luftföroreningar och utsläpp av klimatgaser.  
Med marginalkostnaden för utsläppsreducering kan man mäta kostnaden för att minska 
med ytterligare en föroreningsenhet. Jämför med marginell skadekostnad. Se figur 27.  
 
marginalkostnadskurva marginal cost curve 
Visar relationen mellan marginalkostnaden och kvantiteten. Den kortsiktiga kurvan är ofta 
uppåtlutande och sammanfaller med utbudskurvan medan den långsiktiga ofta är flackare 
eller horisontell. Se figur 6, 15, 16, 22, 23 och 24. 
 
marginalkostnadsprincipen marginal cost principle 
Transportförsörjningens samhällsekonomiska effektivitet ökar när det befintliga 
transportsystemet används på ett så optimalt sätt som möjligt, vilket innebär att man bör 
undvika såväl underutnyttjad som överutnyttjad infrastruktur. En samhällsekonomiskt 
effektiv användning av befintlig infrastruktur nås genom att de som använder 
infrastrukturen får betalningsansvar för de negativa externa effekter de orsakar i form av 
miljöpåverkan, trängsel, olyckor och slitage samt att den trafik som är samhällsnyttig 
tvärtom subventioneras av skattekollektivet tillsammans.  Styrmedlens utformning är 
sålunda viktig för att transportsystemet skall användas effektivt men besluten tas 
huvudsakligen utanför infrastrukturplaneringen där även andra politiska aspekter vägs in. 
 
marginalkostnadsprissättning marginal cost pricing 
Policy för att inkludera eventuella externa kostnader i priset på en vara eller tjänst så att 
priset motsvarar marginalkostnaden för att producera varan eller tjänsten. Om efterfrågan 
till detta pris är lika med utbudet är prissättningen optimal eftersom 
marginalkostnaderna och marginalvärdet är lika. Se figur 15 och 23. 
 
marginalnytta, gränsnytta marginal utility  
Marginalnytta är den extra nytta du kan uppleva i form av lycka, tillfredsställelse eller värde 
i sig som ytterligare en enhet vara, tjänst eller resa/transport kan ge dig. Jämför med 
marginalvärdet marginal benefit som är vad du är villig att betala (uppoffra) för att ta del 
av denna ytterligare varuenhet, tjänst eller resa/transport.  
Exempel: Vilken tillfredsställelse skulle en extra resa till köpcentret ge dig? Det är 
marginalnyttan marginal utility för dig. Vad skulle du vilja betala (uppoffra) i form av tid 
och pengar för denna resa? Det är marginalvärdet marginal benefit för dig.  
Eftersom marginalnyttan ofta är avtagande när mättnad börjar uppnås beror både din 
upplevda nytta och din betalningsvilja (jämför med marginalvärde) troligen på hur ofta 
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du har rest till köpcentrat de senaste dagarna. Se även avtagande marginalnytta 
diminishing marginal utility eller  den avtagande marginalnyttan för inkomst och 
förmögenhet diminishing marginal utility of income and wealth. Se figur 3. 
 
marginalprodukt marginal product 
Den förändring i produktionen (antingen fysiskt eller som intäkt) som erhålls då insatsen av 
en av produktionsfaktorerna förändras med en enhet. 
 
marginalskatt marginal tax 
Skatten på den sist intjänade delen av den skattskyldiges inkomst.  
 
marginalvärde, marginalnytta (båtnad), marginalfördel marginal benefit 
Marginalvärdet är det maximala belopp som en konsument är villig att betala för en extra 
enhet nyttighet. Alltså vilken betalningsvilja man har. Det är också den extra 
tillfredsställelse satisfaction (eller nytta utility) som en konsument får när den extra 
nyttigheten inhandlas. Det marginella värdet benefit för en konsument minskar i allmänhet 
när konsumtionen av nyttigheten ökar. Precis som med den upplevda nyttan finns en 
avtagande vilja till uppoffring för att få mer av nyttigheten över tid. Marginalvärdet för vissa 
produkter som är nödvändiga, till exempel mediciner, minskar inte med tiden. I ett företag 
kallas marginalvärdet för producenter oftast marginalintäkt. När en konsument är villig 
att betala högre pris än marknadspriset för en nyttighet kallas det konsumentöverskott.  
Marginalfördelen uttryckt som betalningsvilja kan till skillnad mot marginalnyttan 
marginal utility direkt jämföras mellan individer men den kan dock ändå vara olika för 
samma upplevda nytta beroende på om det finns stora inkomstskillnader (den rike kan  
betala mer för samma fördel än vad den fattige kan göra) vilket kan ha stor betydelse för 
analysen i länder där det råder stora inkomstskillnader (exempelvis i México där man har 8 
geografiska zoner med olika genomsnittliga tidsvärden beroende på stora 
inkomstskillnader inom landet). I mer homogena länder kan man arbeta med 
genomsnittsvärden för hela landet och vid behov rensa för inkomstskillnaderna (exempelvis 
i Sverige). Jämför med och avtagande marginalnytta diminishing marginal utility samt 
avtagande marginalnytta för inkomst och förmögenhet diminishing marginal 
utility of income and wealth. Se figur 7, 12 och 4. 
 

 
marginalvärdeskurva (MV), marginell nyttokurva (båtnad) marginal benefit curve 
(MB) 
Se marginalvärde marginal benefit samt figur 7 och 12. 
 
marginell betalningsvilja marginal willingness to pay 
Se efterfrågan. 
 
marginell förändring marginal change 
En marginell förändring är en proportionellt mycket liten addition eller subtraktion till den 
totala mängden av någon variabel. Marginalanalys är analysen av sambandet mellan 
sådana förändringar i relaterade ekonomiska variabler. 
 
 

”The additional benefit a person derives from a given increase of his stock of a thing 
diminishes with every increase in the stock that he already has” 
 
“Principles of Economics” 
 
Alfred Marshall (1842 – 1924) 
Economist, Cambridge, England 



121 (294) 

marginell konsumtionsbenägenhet marginal propensity to consume 
Se konsumtionsbenägenhet propensity to consume. 
 
marginell omvandlingskvot, marginell transformationskvot marginal rate of 
transformation (MRT)  
Hur mycket produktionen kan öka av en nyttighet om produktionen av någon annan 
nyttighet minskar litegrann samtidigt som den totala produktionen är konstant. 
Omvandlingskvoten kan beräknas för ett företag, en bransch, landets eller hela världens 
nivå. Den mäter alternativkostnaden och är proportionell mot lutningen på 
produktionsmöjlighetskurvan. Se figur 3. 
 
marginell skadekostnad (MKSkada) marginal damage cost (MDC) 
Den marginella skadan är den skada som orsakas av ytterligare en enhet negativ extern 
effekt (exempelvis ett kilo koldioxid till).  
Kan även betecknas som extern marginalkostnad (MKE) external marginal cost (MEC) 
där skillnaden är att den till skillnad mot marginell skadekostnad även kan omfatta de 
positiva externa effekterna.  
Den marginella skadekostnaden är skillnaden mellan den privata och 
samhällsekonomiska marginalkostnaden, och är detsamma som värdet av en extern 
effekt. Se figur 23a och 23b. Se även marginalkostnaden för utsläppsreducering 
(MKU) och figur 15. 
 
 
 

 
 
Figur 23a. Vid perfekt konkurrens perfect competition tas produktionsbesluten utifrån 
den privata marginalkostnaden (MKP) private marginal cost (PMC) som är lika med 
utbudskurvan (U) supply curve (S). Om processen skapar externa effekter external 
effects uppstår en kostnad för samhället som inte finns med i de privatekonomiska 
kostnaderna, det vill säga den marginella skadekostnaden (MKSkada) marginal 
damage cost (MDC) . Den samhällsekonomiska marginalkostnaden (MKS) 
marginal social cost (MSC) fås genom att vertikalt summera den privatekonomiska 
marginalkostnaden med den marginella skadekostnaden. 
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Figur 23b. Med efterfrågekurvan (E) demand curve (D) inlagd bestäms 
marknadsjämvikten market equilibrium av där den skär utbudskurvan (U=MKP) 
supply curve (S=MPC). Där tas dock inte hänsyn till den marginella skadekostnaden 
(MKSkada) marginal damage cost (MDC) som orsakats av externa effekter external 
effects. Den samhällsekonomiskt optimala produktionsnivån är där efterfrågekurvan skär 
den samhällsekonomiska marginalkostnaden (MKS) marginal social cost (MSC). 
 
marginell substitutionskvot, marginell substitutionsbenägenhet marginal rate of 
substitution (MRS) 
Eftersom nytta utility är svårt att mäta och jämföra kan man istället för en enskild person få 
fram en byteskvot som visar förhållandet mellan den nytta (båtnad) benefit hen får av en 
ökning eller minskning av en transport- och resetjänst eller vara, och ökad inkomst (eller 
andra varor). Substitutionskvoten är ett relativt mått som mäter hur mycket av exempelvis 
en tjänst eller vara en person är beredd att avstå från för att få en enhet till av något annat. 
Om vi då låter en parameter vara individens inkomst (det vill säga allt annat man kan köpa 
för sin inkomst) och undersöker hur det förhåller sig till exempelvis till att få tillgång till fler 
bussturer så kommer den marginella substitutionskvoten att visa individens marginella 
betalningsvilja för en busstur till. Preferenserna är i de flesta fall sådana att en person 
kommer att vilja byta bort mindre och mindre av sin budget för att erhålla en enhet till av en 
vara eller tjänst. 
 
marginell teknisk substitutionskvot marginal rate of technical substitution 
En producents substitution av en produktionsfaktor för en annan vid givna insatser av 
övriga produktionsfaktorer. Kvoten beräknas utifrån förutsättningen att den  producerade 
kvantiteten av produkten inte förändras.  
 
marginell överskottsbörda marginal excess burden (MEB) 
Jämför med dödviktsförlust och marginell överskottsbörda från skatt. 
 
marginell överskottsbörda från skatt marginal excess burden of taxation (MEBT) 
Förhållandet med marginalkostnaden för offentliga medel (MKOM) marginal cost of 
public funds (MCPF) är att MCPF = MEBT + 1 
Hur man räknar fram överskottsbördan från skatt och även marginalkostnaden för 
offentliga medel se Hansson (1984) och Sørensen (2014). 
Se figur 24 a och b och jämför gärna med figur 15. 
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Före Skatt 
KÖ0 = A + B + C + D 
𝑃Ö0 = E + F + G 
 
Efter Skatt 
𝐾Ö1 = A 
𝑃Ö1 = G 
𝐺𝐼 = B + C + E 
𝐷𝑉𝐹 = D + F 
 
Välfärdsförändring 
∆𝑉 =  - ( D + F) 

∆𝑉 ≈  −
1

2
 𝑆𝛥𝑄 

 

Figur 24a. Effektivitetsförlust av skatter. Förändring i välfärd welfare vid införande av 
skatt är i detta exempel dödviktsförlusten deadweight loss. Det är en effektivitetsförlust 
för samhället. Välfärdsförändringen kan också ses som en marginell överskottsbörda 
från skatt marginal excess burden of taxation. Via den kan man räkna ut 
marginalkostnaden för offentliga medel (MKOM) marginal cost of public funds 
(MCPF). Den är för närvarande (2021) uppräkningsfaktorn 1,3. Se Sørensen (2014) och 
Hultkrantz (2012). 
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  𝑴𝑲𝑶𝑴 =
∆ 𝑽ä𝒍𝒇ö𝒓𝒅

∆ 𝑰𝒏𝒕ä𝒌𝒕
  

   
 

Figur 24b. Effektivitetsvinst av skatt för investeringar. I detta exempel, se Brent 
(2007) och Hansson (1984), kompenseras effektivitetsförlusten av en skatt av en 
effektivitetsvinst (som kan bero på att en mindre störande skatt samlas in för att användas 
för investeringar i infrastruktur som ökar produktiviteten i den beskattade sektorn). 
Figurens uppbyggnad: Längst till höger på X-axeln sker inget arbete och längst ner på Y-
axeln finns inga löneinkomster.  
Vid e0 finns en jämvikt mellan löneinkomster och fritid, utan skatt. Med löneskatt är 
jämvikten e1. Skatten mellan dessa punkter är i ursprungsläget Slön. Staten inför nu en ny 
skatt för att använda för investeringar Sinv. Den medför mindre löneinkomster och mer fritid 
(mindre arbete) när jämvikten flyttas till e2 och den totala skatten är nu Slön+Sinv. 
Avstånden f0 till f1 är den gamla skatten och f1 till e2 är den nya.  
Välfärdsförändringen ΔV är skillnaden mellan indifferenskurvorna i2 och i3, det vill säga 
skillnaden mellan e2 och e3 eftersom e3 innebär att man kan nå tillbaka till samma nyttonivå 
som före skattehöjningen. Samhället kan i detta speciella exempel kompensera för 
effektivitetsförlusten med en effektivitetsvinst. Intäkten från skatten ISkatt är avståndet 
mellan e2 till f1, som är större än ΔV. Marginalkostnaden för offentliga medel MKOM 
är välfärdsförändringen ΔV delat med intäkten  ISkatt. 
Enligt denna metod för att beräkna marginalkostnaden för offentliga medel kan faktorn bli 
både positiv och negativ beroende på vilka skatter man samlar in, till vad dom skall 
användas och hur man beräknar inkomsteffekten. Detta exempel från Brent (2007) är 
ritat så att MKOM är en ungefärlig faktor på 0,9. 
 Enligt andra metoder kan marginalkostnaden för offentliga medel aldrig bli lägre än 1 (se 
figur 24a).  
 
markanvändning land use 
Begreppet är vanligt inom den fysiska, strategiska planeringen där mark avsätts för olika 
ändamål i en markanvändningsplan. Ett exempel på markanvändningsplanering utgör den 
översiktsplan som varje svensk kommun är skyldig att upprätta. 
I trafikprognoser används data om markanvändning kopplat till demografiska och socio-
ekonomiska data som beskriver befolkningen inom olika zoner. 
Markanvändningsmodeller beskriver och försöker ibland prognosticera den rumsliga 
fördelningen av befolkning och sysselsättning kopplat till markanvändning. En svårighet att 
prognosticera markanvändning är frågan om vad som beror på vad. Se kausalitet och 
figurerna 17 och 25. 
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Figur 25. Återkopplingscykeln för transportsystem The land-use transport feedback cycle (Wegeners 

modell). 

 

marknad market 
En ”marknad” är alla arrangemang som tillgodoser möjligheterna att köpa och sälja varor 
och tjänster. Det pris som etableras då efterfrågan och utbud möts på marknaden 
innehåller information om konsumenternas marginella betalningsvilja och även 
producenternas marginalkostnader för produktion. Om marknaden är en perfekt 
konkurrensmarknad är denna information samhällsekonomiskt korrekt och i sådana fall 
bidrar marknaden till en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning. 
 
marknadsbaserat styrmedel market-based instrument 
Är ett styrmedel som särskilt utformas för att skapa incitament för aktörer att ändra sitt 
beteende med hjälp av marknadskrafterna. 
 
marknadseffektivitet market efficiency 
Avser i vilken grad marknadspriserna avspeglar allt tillgänglig, relevant information. Om 
marknaderna är effektiva, är all information redan införlivad i priserna, så det finns inget 
sätt att ”besegra marknaden” eftersom det inte finns några undervärderade eller 
övervärderade tillgångar eller värdepapper. Jämför med asymmetrisk information. 
 
marknadsimperfektion market imperfection 
Se marknadsmisslyckande market failure. 
 
marknadsjämvikt market equilibrium 
Är en uppsättning priser som är så beskattade att den kvantitet som efterfrågas på 
exempelvis transporttjänster är lika stor som den kvantitet som bjuds ut på alla marknader 
så att den utbjudna kvantiteten är lika med den efterfrågade.  
 
marknadsmakt market power 
Handlar om styrkan i det dominerande företages position på en marknad. Marknadsmakten 
kan definieras som hög om det dominerande företaget har förmågan att fungera som 
prisledare, om det kan diktera försäljningsvillkoren (exempelvis för biljetter), om det kan 
avskräcka andra från att etablera sig på marknaden eller om det alltid kan göra höga vinster. 
 
marknadsmisslyckande market failure 
När marknader fördelar resurser ineffektivt sägs de uppvisa marknadsmisslyckande. Det 
finns fyra huvudorsaker: missbruk av marknadsmakt, vanligtvis marknader där det finns 
monopol eller oligopol; oprissatta externaliteter, där marknaden inte tar hänsyn till 
effekterna på tredje part, kollektiva varor, som är icke-rivaliserande och icke-
uteslutbara; och asymmetrisk information eller osäkerhet, där den ena sidan av 
marknaden systematiskt vet mer än den andra. 
Förekomsten av externa effekter utgör en form av marknadsmisslyckande som innebär 
att resurserna inte används på bästa sätt för samhället. Marknadsmisslyckande eller  
marknadsimperfektion innebär en marknadssituation med ineffektiv resursfördelning 
på grund av att fullkomlig konkurrens inte råder eller att det saknas marknader för vissa 
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varor och tjänster. Negativa externa effekter som föroreningar möter kanske inget 
marknadspris eller marknadsbaserat styrmedel och ingår därför inte i det enskilda 
företagets kostnadsberäkningar 
 
marknadspris market price 
Marknadspriserna är priser inklusive indirekta skatter. Konsumenterna upplever sin 
betalningsvilja som marknadspriser dvs priser inklusive indirekta skatter. Jämfört med 
faktorkostnader som är netto efter att man dragit bort indirekta skatter. 
Företag och myndigheter som inte betalar skatt uppfattar kostnader som faktorkostnader 
medan konsumenterna upplever sin betalningsvilja som marknadspriser.  
Vid samhällsekonomisk analys behöver man se till att alla effekter presenteras jämförbart 
vilket innebär att man behöver räkna om åt ena hållet eller det andra det vill säga räkna 
fram skuggpriserna. Se vidare resonemang runt omräkningen under faktorkostnader. 
 
Marxistisk ekonomi Marxian economics 
Det finns flera inriktningar i marxistisk ekonomisk forskning, gemensamt för dem är att de 
framförallt handlar om studiet av det kapitalistiska produktionssättet (som man anser bara 
är ett av flera möjliga i en historisk utvecklingskedja) och dess konsekvenser. En typisk fråga 
är att man studerar hur arbetskraften i produktionen skapar ett socialt överskott, ett 
mervärde som det pågår en intressekonflikt om, vem som skall äga och besluta om hur det 
skall användas. Konkurrensen leder till monopol och koncentration samtidigt som de stora 
företagens beslut påverkar alltfler människor och man betraktar de periodiskt 
återkommande ekonomiska kriserna och konjunktursvängningarna som en direkt följd av 
inbyggda motsättningar i det kapitalistiska produktionssystemet.  Jämför med 
Keynesiansk ekonomisk teori, monetarism, utbudsekonomi, 
nedsippringsteorin och neoklassisk nationalekonomi. 
 
maskininlärning machine learning 
En teknik genom vilken en dator kan lära av data utan att använda en komplex uppsättning 
av givna regler. Handlar om att träna en modell utifrån datamängder. 
Maskininlärningsmodeller kan exempelvis vara artificiella neurala nätverk som tränas för 
att kunna optimera det neurala nätverket.  
Se figur 2. 
 
matematisk kapacitetsberäkning mathematical calculation of capacity consumption 
Den matematiska kapacitetsberäkningen för järnväg är en beräkning av det teoretiska 
kapacitetsutnyttjandet på banan.  Det vill säga hur stor andel av tillgänglig tid som banan är 
belagd av tåg.  
Den matematiska kapacitetsberäkningen används för att ge en indikation om var 
kapacitetsproblem i systemet finns och vilka delar som kräver närmare analys. De vanligaste 
tillämpningsområdena är den årliga uppföljningen av utförd trafik, underlag till banavgifter, 
prognosberäkningar och samhällsekonomiska beräkningar. 
 
matematiska modeller mathematical models 
Matematiska modeller kan anta många former och används brett inom flera vetenskapsfält. 
I princip alla modeller som används inom transportekonomin är någon form av 
matematiska modeller men ofta används termen synonymt med de analytiska 
modellerna. 
 
matris matrix 
Rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas. De vågräta raderna i en 
matris kallas ”rader” och de lodräta kolumnerna kallas ”kolonner”. Ett tal i en matris 
betecknas aij, där indexet anger talets plats i matrisen, i anger raden och j anger kolumnen. 
I från/till analys och från/till matriser origin-destination matrix (O/D matrix) är 
sålunda ”från” i och ”till” j. 
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maximal sannolikhet, maximum likelihood maximum likelihood 
Är den estimator som används vid logit och probit. När du kör en logitmodell eller probit 
så får du fram estimaten genom denna metod. 
 
maximering av vinst profit maximization 
Se vinstmaximering. 
 
medelfel standard error 
Skattning av standardavvikelsen i resultatet av en urvalsundersökning eller ett 
experiment. Medelfelet används för att uppskatta det verkliga slumpfelet random error, 
som sällan är större än dubbla medelfelet. Förutom slumpfelet kan det ibland finnas 
systematiska fel. Se fel error och standardfel. 
 
medelvärde mean 
Se lägesmått. 
 
medfinansiering co-financing 
Annan parts finansiering eller delfinansiering av statlig infrastruktur. Innebär att medel 
tillkommer utöver statliga anslag, exempelvis via kommunala medel. Medfinansiering kan 
även ske genom brukarfinansiering eller trängselskatt. När Trafikverket förmedlar bidrag till 
andra, exempelvis kommuner kallas det för statlig medfinansiering. 
 
median median 
Se lägesmått. 
 
mervärdesskatt value added tax 
Moms. Indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster vilken tas ut i varje led i 
produktions- och distributionskedjan. Jämför med faktorpris, marknadspris, 
konsumentpris och skattefaktor. 
 
mesomodell mesoscopic model  
En modell som är en blandning av konventionella mikro- och makroskopiska modeller. 
Mesosimuleringsmodeller kännetecknas av att trafiknätet är uppbyggt med en lägre 
detaljeringsgrad än en mikromodell samt att fordonens egenskaper och beteende är 
enklare beskrivet än för mikroskopiska trafikmodeller. Ofta används mer detaljerade 
samband för att beskriva fordonens beteenden i komplexare trafikmiljöer som till 
exempelvis korsningar och för vävningar. På länkar där få interaktioner mellan fordon 
förväntas ske används enklare samband. Mesoskopiska modeller kräver mindre detaljerad 
indata och kodning av nätverket än mikrosimuleringsmodeller. De används därför ofta för 
att analysera större områden, till exempel en stadsdel. 
Jämför med mikromodell och mikroskopisk modell respektive makromodell. 
 
metaanalys meta-analysis 
Är en studie av vetenskapliga publikationer med syfte att dra slutsatser om den samlade 
vetenskapens gemensamma slutsats. En studie av studier. Jämför med överföring av 
nyttor och effekter. 
 
metod method, practice 
Arbetssätt/arbetsgång inom transportekonomin, till exempelvis hur vi i praktiken tar 
fram och jobbar med utdata 
 
mildra mitigate 
Synonymt med bland annat dämpa, lindra, minska, modifiera, stilla och tona ned. 
 
mikroekonomi microeconomics 
Den del av samhällsekonomin som behandlar enskilda producenter och konsumenter samt 
relativt små sektorer i en ekonomi och samspelet mellan dem. Jämför med 
makroekonomi macroeconomics. 
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mikroekonomisk eller makroekonomisk analys? microeconomic or macroeconomic 
analysis? 
Det beror på vad som skall analyseras, vad målet med åtgärden är och vilken slags effekter 
som är förväntade! Välfärdsekonomi använder mikroekonomiska metoder. För att 
redovisa makroekonomiska effekter kan exempelvis Input-output analys användas.  
Ibland kan både mikro och makro vara relevant. Eftersom ekonomiska effekter går som ett 
flöde genom samhällskroppen måste man dock i dessa fall vara extra noga med att inte 
dubbelräkna om man mäter nyttan (båtnaden) av i grunden samma effekter på flera olika 
ställen i flödet.  Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) om mikro och 
ekonomisk effektanalys (EEA) för makro. Se figur 5 och 26. 
 
 

 
 

Figur 26. Till vänster samhällsekonomisk kosnadsnyttoanalys (SEA).  Till höger ekonomisk 

effektanalys (EEA) av ekonomiska tillväxteffekter och/eller större ekonomiska effekter. Fritt efter 

Venables (2016). 

 
mikromobilitet micromobility 
Avser en rad små, lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km/h och som körs av 
användaren. Exempelvis cykel, sparkcykel, elsparkcykel (elscooter) och permobil. 
 
mikromodell micromodel 
Mikrosimuleringsmodeller karaktäriseras av att trafiknätet är uppbyggt med en hög 
detaljeringsgrad och att enskilda fordon modelleras. I modellen ges varje fordon ett visst 
antal egenskaper som till exempel fordonstyp, maxhastighet, acceleration och retardation. 
Varje fordon har också en förare med ett visst antal egenskaper som exempelvis önskad 
hastighet, reaktionstid och tidsluckaacceptans. För varje parameter finns en statistisk 
variation med syfte att efterlikna den verkliga variansen mellan fordon och förare. Fordonen 
interagerar därefter med varandra efter ett antal givna regler.  
Mikro- och mesosimuleringsmodeller beräknar och visualiserar hur fordon rör sig genom ett 
vägnät som användaren byggt upp. Under körningen uppdateras modellen med jämna 
mellanrum för att beräkna hur fordonens position, hastighet, acceleration med mera 
förändras utifrån ett antal villkor och parametrar. Modellen försöker genom detta 
efterlikna hur trafiksituationen utvecklas under en viss tidsperiod. Exempelvis kan köers 
uppbyggnad och upplösning studeras och visualiseras.  
Trafiksimuleringsmodeller skiljer sig från de analytiska modellerna genom att de 
generellt sett alltid är stokastiska. Det finns alltså en slumpfaktor inbyggd för att efterlikna 
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den verkliga variationen i trafiken. I och med att indata och utdata varierar mellan 
körningarna behöver modellen köras flera gånger för att resultatet ska bli statistiskt säkert, 
detta gäller framförallt vid mikrosimulering. Mikromodell och mikroskopisk modell 
betyder samma sak. 
 
mikroskopisk modell microscopic model 
En modell som beskriver systemoperationer i termer av enskilda systemelement exempelvis 
enskilda fordon. Railsys är ett mikroskopiskt modellverktyg för järnväg.  
Mikroskopisk modell och mikromodell betyder samma sak. 
 
miljöbedömning environmental assessment (EA) 
Är bedömningen av en plan, en policy, ett program eller projekt före beslutet att gå vidare 
med den föreslagna åtgärden. Se MKB miljökonsekvensbedömning och strategisk 
miljöbedömning. 
miljöeffekter environmental impacts 
Miljöeffekter är definierat i miljöbalken. Enligt denna definition kan miljöeffekter vara 
direkta eller indirekta effekter. De kan vara positiva eller negativa för miljön. Effekterna kan 
vara tillfälliga eller bestående, kumulativa (ökande) eller inte kumulativa och kan uppstå 
på kort, medellång eller lång sikt. 
 
miljöekonomi environmental economics 
Inom miljöekonomi används nationalekonomisk teori för att på ett effektivt sätt hushålla 
med samhällets begränsade resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det kan till exempel 
göras genom att analysera hur styrmedel kan hantera miljöproblem som exempelvis 
utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar och kemikalier. Detta kan analyseras i en 
samhällsekonomisk analys, Se även figur 15 och 23a,b. 
 
miljökvalitetsmål 62 environmental quality objectives 
Riksdagens miljökvalitetsmål är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande 
sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och 
skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen 
fjällmiljö, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.  
 
miljömässig hållbarhet, ekologisk hållbarhet environmental sustainability, 
ecological sustainability 
Handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer, utan att 
skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser 
(tillgångar som existerar i naturen utan människans inblandning) och ekosystemtjänster 
(de funktioner hos ekosystem som upprätthåller eller förbättrar människors välmående och 
livsvillkor)  på lång sikt. Är en av tre dimensioner för långsiktig hållbarhet. Se figur 5. 
Inom transportsektorn ingår bl.a. minskning av föroreningar pollution reductions, 
bevarande av ej förnybara resurser resource conservation samt skydd av naturen 
och den biologiska mångfalden protection of nature and biodiversity. 
 
miljöskatter environmental taxes 
Miljöskatter är skatter vars syfte är att påverka produktions- eller konsumtionsbeteenden. 
En miljöskatt skall påverka bland annat industrier och konsumenter att begränsa 
produktion och konsumtion av miljöpåverkande produkter genom att göra produkterna 
dyrare. I Sverige tas den största delen av miljöskatterna ut inom områdena energi och 
trafik. Miljöskatter kan vara en typ av Pigouvianska skatter. Se figur 15. 
 
miljöutredning environmental survey 
Grundlig och klarläggande undersökning av den miljöpåverkan som Trafikverkets interna 
och externa verksamhet kan ge upphov till. Miljöutredningen ligger till grund för 
identifiering av ”betydande miljöaspekter” vilket är aspekter som har eller kan ha en 

                                                 
62 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturresurs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystemtj%C3%A4nst
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/


Sida 130 (294) 

betydande ”miljöpåverkan” vilket är gynnsam eller ogynnsam förändring av miljön som helt 
eller delvis orsakas av Trafikverket. 
 
miljövarudeklaration (EPD) environmental product declaration EPD 
Är ett sätt att få tillgång till produktspecifika data. Det innebär att miljöinformationen 
baseras på en gemensam LCA-metodik och har granskats av en tredje part och registrerats 
av en programoperatör. Det innebär att informationen är tillförlitlig, att data har en hög 
trovärdighet och god kvalitet. 
 
minimax minimax  
Är en beslutsregel som används i AI, spelteori, statistik och filosofi, för att minimera den 
möjliga förlusten om värsta utfall inträffar. Om bästa utfall inträffar skall man på 
motsvarade sätt maximera den minsta vinsten (maximin). Handlar om beslutsregler i 
komplexa situationer och beslutsfattande i närvaro av osäkerhet.  
minimering av förlust minimize losses 
Se förlustaversion och figur 11. 
 
minnesnärhet availability bias 
En tumregel som innebär att beslut fattas utifrån hur lätt vi kommer ihåg liknande 
händelser. Vi lägger generellt större vikt vid något som hänt nyligen och sådant som vi 
observerar ofta. Se kognitiv bias. 
 
minskning av föroreningar pollution reductions 
Minskning av luft-, buller- och vattenföroreningar är en del av den miljömässiga 
hållbarheten och livability. Se även samhällsekonomisk analys. 
 
minskningskostnad abatement cost 
Se marginalkostnaden för utsläppsreducering (MKU). 
 
minstakvadratmetoden least squares method 
Statistisk och matematisk metod för att anpassa funktionssamband till data, särskilt 
användbar för linjära regressionsanalyser. 
 
missanpassning mismatch 
Beskriver en situation där den arbetslösas kompetens inte motsvarar kraven på tillgängliga 
jobb. Se även agglomerationseffekter och större ekonomiska effekter. 
 
missfördel disbenefit 
Se onytta. 
 
mixad logit mixed logit 
Tillåter deterministiska och slumpmässiga nyttokomponenter för varje valalternativ som 
kan variera mellan olika individer i modellen. Kan göra approximationer för andra 
valmodeller. Se logitmodell och diskreta valmodeller. 
 
MKB miljökonsekvensbeskrivning (miljöeffektbedömning) EIA environmental 
impact assessment, environmental impact analysis 
Är en analys som beskriver vilken miljöpåverkan som kan väntas från ett projekt och 
identifierar de fysiska eller biologiska effekterna på miljön i vid bemärkelse. Inkluderar 
prognoser för potentiella föroreningar, utsläpp, visuellt intrång och så vidare. 
Tillämpas på faktiska projekt och kallas ofta för miljöbedömning när det tillämpas på 
faktiska projekt och strategisk miljöbedömning när det tillämpas på  hela  planer och 
program.  
Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar 
miljön vilket är reglerat i Miljöbalken och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.   
se även samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys. 
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mobilitet, rörlighet mobility 
Mobilitet är samma sak som ”rörlighet”, förmågan att röra sig eller förflyttas fritt och enkelt. 
Som samhällsvetenskaplig term detsamma som dels fysisk rörlighet, dels social rörlighet. 
Mobilitet inom transportområdet handlar liksom tillgänglighet om människors möjlighet 
att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Sambandet mellan de två 
begreppen kan ses som att om ”mobilitet” handlar om hur långt du kan färdas under en 
given tid så handlar ”tillgänglighet” hur många målpunkter du kan nå inom en given tid. Se 
även hållbar mobilitet. 
 
mobility management mobility mangagement 
Ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att 
* uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt 
* förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer 
* öka effektiviteten i transporter och markanvändning 
* minska trafiken genom att begränsa antal, reslängd och behov av motoriserat resande. 
Handlar alltså om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och 
infrastruktur. Åtgärder inom mobility management tillhör steg 1 eller 2 enligt 
fyrstegsprincipen.  
 
modell, ekonomisk modell model, economic model 
I vetenskaplig bemärkelse är modell vanligen detsamma som en representation av ett 
fenomen. Man talar om en matematisk modell när modellen är beskriven i matematisk 
terminologi. Modellen kan vara en datorbaserad plan för en ekonomisk situation som 
används för att förutsäga ekonomiska trender.  
Inom transporter är  modellen ofta en analytisk, matematisk abstraktion av verkligheten 
som används som ett verktyg för att beskriva , förutsäga eller optimera resor och aktiviteter, 
markanvändning och ekonomiska aktiviteter, trafikflöden och trafikbeteenden samt 
tillhörande effekter. En transportmodell innefattar en uppsättning regler. 
 
modellverktyg transport models 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 
 
modul module 
Konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar. En 
modul består normalt av logiskt besläktade procedurer och datastrukturer och är i vissa 
språk det primära stödet för abstrakta datatyper. Ofta tillåts separatkompilering (separat 
översättning mellan språken) av moduler, vilket underlättar samtidig programutveckling. 
 
Mohringeffekten Mohring effect 
Mohringeffekten är observationen att om turtätheten i kollektivtrafiken ökar till följd av 
ökad efterfrågan, minskar väntetiden för passagerarna. Eftersom väntetiden, via 
tidsvärdet, är en del av de totala transportkostnaderna innebär detta att kollektivtrafiken 
har stordriftsfördelar.  
Exempel: En buss anländer en gång i timmen till en hållplats. Passagerarna anländer till 
busshållplatsen vid slumpmässiga tidpunkter. Den genomsnittliga väntetiden är då 30 
minuter. Om antalet passagerare per timme ökar tillräckligt för att motivera två bussar per 
timme så att det kan införas halvtimmestrafik minskar den genomsnittliga väntetiden till 15 
minuter. Tillkommande bussresenärer minskar på sätt tidskostnaden för redan befintliga 
passagerare eftersom dessa genomsnittligt behöver vänta kortare tid på nästa buss. Detta är 
en positiv extern effekt. 
 
moms value-added tax (VAT) 
Se mervärdesskatt. 
 
monetarism monetarism 
Är en riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för 
prisnivån. Monetaristerna, vars mest kända namn är Milton Friedman, sätter stor tilltro till 
marknadsmekanismerna och är skeptiska till inblandning i den ekonomiska politiken, som 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Godstransport
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Turt%C3%A4thet&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivtrafik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stordriftsf%C3%B6rdel
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de menar ska vara förutsägbar och präglas av fasta spelregler. Den totala efterfrågan i 
samhällsekonomin kan enligt monetaristerna endast kortsiktigt påverka produktion och 
sysselsättning och stabiliseringspolitik kan lätt fördjupa svängningarna i ekonomin. Jämför 
med Keynesiansk ekonomisk teori, Marxistisk ekonomi, utbudsekonomi, 
nedsippringsteorin och neoklassisk nationalekonomi. 

 
monetärt monetary 
När något är uttryckt i kronor (eller annan valuta). 
 
monopol monopoly 
En marknad där endast ett företag står för all produktion. En monopolist är en enda säljare, 
skyddad av höga inträdeshinder och producerar en unik produkt med förmågan att sätta 
sin pris och produktionsnivå baserat på sina egna vinstmaximeringsbeslut. Jämför med 
marknadsmisslyckande. Se figur 6.  

monopolistisk konkurrens monopolistic competition 
Se ofullständig konkurrens. 
 
monopolprissättning monopoly pricing 
FIGUR 6. 
 
monopsoni monopsony 
Är en marknad där det bara finns en köpare av en vara vilket innebär att köparen kan ha 
kontroll över priset. Exempel är Trafikverket och kommunerna som ofta är de enda köparna 
av exempelvis beläggningsarbeten inom ett område. Jämför dock med kartell och oligopol 
och marknadsmisslyckande. 
 
Monte-Carlo simulering Monte-Carlo simulation 
En simuleringsmetod som använder slumptal för att modellera komplexa systembeteende. 
Kan bl.a. användas för att göra känslighetsanalyser av CBA modellering genom att ändra 
flera parametrar slumpmässigt. 
 
moralisk risk, moralisk påfrestning moral hazard 
En situation där en individ eller ett företag drar egen fördel av särskild kunskap som 
samtidigt missgynnar andra deltagare i ett ekonomiskt utbyte. Försäkringsbedrägerier är ett 
exempel. Se även asymmetrisk information, negativt urval och signalering. 
 
  

”Det är för jävligt med monopol – om man inte äger dom” 
 
Jan Stenbeck (1942 – 2002),  svensk entreprenör 

“I am favour of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any 
reason, whenever it´s possible.” 
 
Milton Friedman 1912 – 2006 
Ekonomipristagare, nationalekonom och statistiker 
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motståndskraft resilience 
Se resiliens. 
 
multikollinearitet multicollinearity 
Är när två eller flera av de oberoende variablerna i en regressionsanalys är 
korrelerade med varandra i hög utsträckning. Det är ett problem för att man då inte kan 
hålla isär effekterna som påverkar den beroende variabeln. Det finns olika tekniker för 
att undersöka om regressionsmodellen lider av multikorrelationsproblem. Det enklaste 
sättet är att undersöka korrelationen mellan de oberoende variablerna.  
 
multikriterieanalys multi criteria analysis (MCA)  
En lös samling verktyg som hjälper beslutsfattandet där ett initiativs inverkan bedöms över 
en rad kriterier eller mål där varje mål tilldelas en vikt.  
Viktad multikriterieanalys (MCA) försöker lyfta fram en åtgärds kostnader och nyttor och 
vikta dessa i relation till varandra, för att på så sätt möjliggöra en viss rangordning av 
projekten. Vikterna baseras exempelvis på politikers och experters bedömningar, och kan 
utgöra både en försiktigare och grövre kvantifiering och värdering av en åtgärds 
sammanlagda effekter än vad medborgarnas nytta uttrycks som i deras preferenser. 
Rangordningen blir ytterst beroende på vilka politiker eller experter som använts för att ta 
fram vikterna. Multikriterieanalys är framförallt ett verktyg för att hantera en uppsättning 
olika mål där man inte via skuggpriser, preferenser och betalningsvilja kan fånga 
marknadens, medborgarnas och näringslivets värderingar.  
Trafikverket använder den samlade effektbedömningen SEB för att fånga flera olika 
perspektiv när man betraktar åtgärdens effekter. Däremot är den inte viktad mellan de olika 
perspektiven utan det överlåts till allmänhet och beslutsfattarna som skall ta del av 
beslutsunderlagen. (Den som beslutar bör förstås ändå kunna redovisa för motiven för sitt 
ställningstagande). 
 
multimodal multi-modal 
Passagerar- eller godsrörelser som använder mer än ett transportsätt (till exempel väg och 
järnväg). En ”multimodal” inriktning betyder ett tillvägagångssätt för att hantera 
transportproblem som tar hänsyn till hela utbudet av potentiella lösningar i alla lägen. En 
multimodal transport eller kombinerad transport är en transport som utförs med minst 
två olika transportsätt. 
 
multiplikatoreffekt av offentliga investeringar government consumption multiplier 
se multiplikatoreffekt 
 
multiplikatoreffekt, finanspolitisk multiplikator, multiplikatoreffekt av 
offentliga investeringar multiplier effect, fiscal multiplier, government consumption 
multiplier 
Termen multiplikatoreffekt används för att beskriva den inverkan ändringar i 
penningmängd kan ha på ekonomisk aktivitet. Multiplikatoreffekten kan vara både under 
och över 1. Vid statligt stöd till konsumtion är den oftast under 1 det vill säga stödet 
kommer med en kostnad. Effekten av investeringar kan däremot bli större 1. Om 
multiplikatorn är över 1 innebär det att effekten på ekonomin är större än utgiftsökningen. 
Offentliga investeringar kan ha nyttoeffekter på kort sikt genom en multiplikatoreffekt på 
BNP och på lång sikt genom att öka ekonomins produktionskapacitet. Vid lågkonjunktur 
kan statligt finansierade investeringar i infrastruktur medföra en kraftigt positiv 
multiplikatoreffekt. 
OECD (2014)63 och Ankargren och Shanazarian (2019)64 hamnar på en multiplikator på 
cirka 1,3 – 1,5 för investeringar före finanskrisen 2019. International Monetary Fund (IMF 
2021)65 kommer fram till att EU:s strukturella investeringsfonder (ESI) haft en finansiell 

                                                 
63 World Economic Outlook 2014 kapitel 3 WEO 2014 
64 Riksbanken wp 365 2019 
65 IMF 2021 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/04/30/The-Fiscal-Multiplier-of-European-
Structural-Investment-Funds-Aggregate-and-Sectoral-Effects-50249 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_86Db-rnxAhUzi8MKHdqqAO0QFnoECAYQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FWebsites%2FIMF%2Fimported-flagship-issues%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Fweo%2F2014%2F02%2Fpdf%2F_c3pdf.ashx&usg=AOvVaw3MlrRbPuifgUCEYiJUWLy8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzqZuNva3xAhXRxIsKHfy0DKMQFnoECAkQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.riksbank.se%2Fglobalassets%2Fmedia%2Frapporter%2Fworking-papers%2F2019%2Fno.-365-the-interaction-between-fiscal-and-monetary-policies-evidence-from-sweden.pdf&usg=AOvVaw27CuMytPOcGOI5x54zjqOa
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/04/30/The-Fiscal-Multiplier-of-European-Structural-Investment-Funds-Aggregate-and-Sectoral-Effects-50249
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/04/30/The-Fiscal-Multiplier-of-European-Structural-Investment-Funds-Aggregate-and-Sectoral-Effects-50249
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multiplikator effekt på 1,2 - 1,8 procent efter ett år och att fonderna bidraget till att privata 
investeringarna ökat mellan 0,7 och 0,8 procent av BNP.  
För att få ut förväntade multiplikatoreffekterna bör investeringarna förstås vara effektiva 
och lönsamma i sig. Även hur de offentliga finansieringsmedlen skapas har förstås 
betydelse, jämför exempelvis med marginalkostnaden för offentliga medel.  
Ekonomin fungerar som ett flöde i samhället vilket innebär att det samhällsekonomiska 
överskottet  från  mikroekonomisk nivå, det vill säga nettot från enskilda investeringars 
konsumentöverskott och producentöverskottet inte kan läggas ihop med BNP 
tillväxt och multiplikatoreffekt som är på makroekonomisk nivå. Däremot visar 
multiplikatoreffekterna hur enskilda infrastrukturprojekts överskott i form av frigjord tid 
och budgetmedel kan omsättas i det ekonomiska flödet och bidra till ökad välfärd. Se 
ekonomisk effektanalys (EEA) economic impact analysis (EIA) samt figurerna 3, 5, 

24b och 26. 
 
myter om transportekonomiska analyser myths about transport economic analyzes 
En del myter dyker upp regelbundet i massmedia, här finns fakta om några: 
* ”Stockholms tunnelbana hade inte varit lönsam och aldrig blivit byggd om man använt 
samhällsekonomi som underlag”. Stämmer inte – En kontrafaktisk studie 2012 visade att 
så inte är fallet (Börjesson et al 2012, 2013b)66 
* ”Hade man tagit hänsyn till samhällsekonomiska kalkyler hade man inte byggt 
Öresundsbron”. Stämmer inte – I den analys som gjordes före byggnationen (Lindberg 
2000)67 visade kalkylen att även med försiktiga antagande om framtida trafiktillväxt skulle 
det bli en återbäring på 1,27 kronor per satsad skattekrona och i en känslighetsanalys med 
ökad trafikering en återbäring på 1,48 kronor per satsad skattekrona.   
 
mål goal, objective, target 
Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. 
Goal nås på längre sikt, objectives nås på kortare sikt medan targets är ett mål man siktar 
på att nå. Mål är normativa, det vill säga hur vi önskar att något bör vara eller skall komma 
att bli. Genom att kombinera olika åtgärder med dess deskriptiva effektsamband kan 
vi beräkna på vilket sätt och hur troligt det är att vi kan nå våra mål.  
 
målanalys objective analysis 
Se transportpolitisk målanalys transport policy objective analysis  
 
målanalys i samlad effektbedömning SEB objektive analysis in summary impact 
assessment 
Se transportpolitisk målanalys och samlad effektbedömning (SEB). 
 
målbild strategic objective 
Många styrmedel om exempelvis klimatfrågan går såväl mot Sveriges miljömål, 
klimatmål, mål för transportpolitiken och de svenska övergripande 
välfärdsmålen och EU-strategin om tillväxt och sysselsättning.  
När  vi tittar på hela målbilden så ser vi att det finns flera dimensioner som behöver 
beskrivas i beslutsunderlagen. Inom exempelvis transportpolitikens övergripande mål 
utgår man från såväl samhällsekonomisk effektivitet, långsiktig hållbarhet och 
fördelningseffekter.  
Eftersom flera av de myndigheter som har i uppdrag att genomföra analyser är både 
miljömålsmyndigheter och transportmyndigheter och/eller verkar mot flera av de politiska 
målen samtidigt så kan samordning ske. 
 

                                                 
66 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856414002407 
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20125-samhallsekonomin-pa-sparet-en-eso-rapport-om-att-rakna-pa-
tunnelbanan/ 
67 Lindberg Gunnar (2000) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856414002407
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20125-samhallsekonomin-pa-sparet-en-eso-rapport-om-att-rakna-pa-tunnelbanan/
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20125-samhallsekonomin-pa-sparet-en-eso-rapport-om-att-rakna-pa-tunnelbanan/


135 (294) 

målbild 2030 för transportsystemet 68 strategic objectives of the transport system 
2030  
För att konkretisera målen för transportpolitiken och samtidigt sammanfatta vad de 
globala målen betyder för transportsystemet i Sverige, har Trafikverket samlat 10 aspekter 
och 14 mål i ”målbild 2030 för transportsystemet” vilket utgör Trafikverkets konkretisering 
av de transportpolitiska målen och viktiga aspekter i Agenda 2030 arbetet med FN:s mål 
för hållbar utveckling.  
 
målen för transportpolitiken 69 objectives of transport policy 
i/ Det av regering och riksdag fastställda transportpolitiska målet lyder:  
”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. I 
enlighet med regeringens översättning blir det: ” Transport and infrastructure policy is 
about ensuring the provision of economically efficient, sustainable transport services for 
the general public and businesses throughout the country”.70 
ii/ Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  
iii/Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.  
Under hänsynsmålet finns två etappmål. 
iv/ Etappmål: Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, (som ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem) ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört 
med 2010.  
v/ Etappmål: Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten 
respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska 
halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 
minska med minst 25 procent. (Utgångsvärdet för etappmålet om trafiksäkerhet utgörs av 
ett medelvärde av utfallet åren 2017, 2018 och 2019).71 
 
målfunktion objective function 
En målfunktion är den funktion som ska optimeras när man löser ett optimeringsproblem, 
dvs. den funktion man ska hitta ett maximi- eller minivärde på givet vissa bivillkor. 
 

 

                                                 
68 Trafikverket Tillgänglighet i ett hållbart samhälle    
69 Regeringen: Mål för transportpolitiken 
70 Government offices of Sweden: https://www.government.se/government-policy/transport-and-infrastructure/ 
71 Regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-

transporter-och-infrastruktur/ 

”Regeringen konstaterar att transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande 
transportpolitiska målet. Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det 
övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i 
huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. ……... 
Ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet 
ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild 
åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet”. 
 
Regeringens proposition 2020/21:15  
Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige 

https://trafikverket.ineko.se/se/tillgänglighet-i-ett-hållbart-samhälle-målbild-2030-2
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.government.se/government-policy/transport-and-infrastructure/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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målförhållande mellan funktionsmål och hänsynsmål relationship between 
functional objective and consideration objective 
Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet. Funktions- 
och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande transportpolitiska målet ska 
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 
 
målpopulation target population 
Den population (exempelvis grupp av människor) som en undersökning vill dra slutsatser 
om. 
 
målpunkt destination 
Se destination. 
 
målsättning, mål objective 
 
måluppfyllelse goal completion 
Är förhållandet mellan ett mål och målområdets uppmätta tillstånd. I en renodlad analys av 
måluppfyllelse, till skillnad från en analys av effekter, analyseras inte vad som har orsakat 
ett visst tillstånd utan det är jämförelsen mellan målet och beskrivningen av det uppnådda 
tillståndet som står i fokus. Man kan förstås kombinera måluppfyllelseanalys och 
effektanalys men man bör inte blanda ihop vad som är mål och vad som är effekt. 
 
mångfald diversity 
Se diversitet. 
 
mått measure 
Allmänt begrepp använt i samband med mätning. 
 
mängd set 
Mätbar ansamling. 
 
människors säkerhet och hälsa human safety and health 
Att uppnå ökad trafiksäkerhet och folkhälsa via transportsystemet. Del av den sociala 
hållbarheten och livability. Se även fördelningsanalys. 
 
människovärdesprincipen principle of human dignity 
Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt 
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.72 
 
mättnadspunkt saturation point 
Situationen där en nyttighet good har nått alla potentiella kunder och efterfrågan på 
nyttigheten nu är mindre än utbudet. Här finns mycket mindre utrymme för ytterligare 
försäljning och tillväxt. Faktorer som kan ansvara för mättnadspunkten är konsumenternas 
köpkraft, marknadens efterfrågan, konkurrens, priser och teknik. Jämför med  
lycksalighetspunkt. 
 
möjligheter opportunities 
Se tillgänglighet i transportsystemet. 
 
mönsterigenkänning pattern recognition 
Datavetenskapligt problemområde som behandlar metoder för automatisk igenkänning av 
former, konturer och mönster. Se även maskininlärning. 
  

                                                 
72 Sveriges riksdag 1997-04-16: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/prioriteringar-
inom-halso--och-sjukvarden_GK01SoU14 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK01SoU14
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK01SoU14
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N 
Nashjämvikt Nash equilibrium 
Är en spelteoretisk lösning vid vilken ingen spelare har något att vinna på att ensam byta 
strategi, utan måste göra det tillsammans med andra aktörer för att tjäna på sitt 
strategibyte. Detta gäller även om spelarna i förtid visste/kände till de andra spelarnas eller 
aktörernas beslut. Nashjämvikten är formulerad av och uppkallad efter matematikern och 
nobelpristagaren John Nash.  

nationalekonom economist 
Examenstitel (den som har lägst en kandidatexamen i något ekonomiskt ämne kan även 
tituleras Civilekonom) och ibland en yrkestitel. Motsvarar yrkestiteln samhällsekonom.  
 
nationalekonomi tysk. nationalökonomi eng. economic science (economics) or political 
economy (mindre vanligt numera) 
Nationalekonomi och nationalekonom är de svenska akademiska begrepp som använts 
under lång tid som namn för institutioner, för utbildning och som yrkesbenämning på den 
som genomgått utbildning i ämnet. Innehållsmässigt är Nationalekonomi detsamma och 
synonymt med samhällsekonomi. Kallas även ekonomisk vetenskap av exempelvis 
riksbankens nobelkommitté. Tidigare har ämnet kallats för politisk ekonomi men det är 
mindre vanligt numera för att beteckna hela ämnet. Även benämningen ekonomik har 
använts som term men är troligen utdött. 
 (Obs nationalekonomi skall ej översättas till national economy som är en 
makroekonomisk term– se BNP). Se gärna även mikroekonomi och 
transportekonomi. 
 
nationell modell national model 
Den nationella modellen i Sampers omfattar hela Sverige och består av 682 
prognosområden och används för långväga resor (> 10 mil). Den nationella modellen 
innehåller två privatresemodeller, en arbetsresemodell, samt en tjänsteresemodell.  Se även 
regionala modeller. 
 
naturligt monopol natural monopoly 
En situation när en verksamhet kan möta marknadens efterfrågan med en fallande 
styckkostnad. Det betyder att det krävs stora initiala kostnader för att starta verksamheten. 
Den lägsta kostnaden nås först vid en volym när hela marknaden är tillgodosedd och det 
finns inte plats för mer än en aktör. För att inte ett vinstmaximerande monopol skall dra 
fördel av situationen och producera för lite och till ett för högt pris behöver ett naturligt 
monopol drivas eller prisregleras av samhället. Järnvägsnätet och de allmänna vägarna är 
naturliga monopol som ägs av staten och kommunerna eller regleras som de enskilda 
vägarna med statsbidrag. Se figur 27.   
 
 
 
 
 
 

”I have made the most important discovery of my career, the 
most important discovery of my life: It is only in the mysterious 
equations of love that any logic or reasons can be found.” 

 
John Nash (1928 – 2015) 
Mathematician 
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 1994 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelteoretisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
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Figur 27. Naturligt monopol natural monopoly. Monopolprissättning monopoly 
pricing. Självfinansiering vid genomsnittlig total styckkostnad average total cost. 
Marginalkostnadsprissättning marginal cost pricing med subvention subsidy. 
 
nedsippringsteorin trickle-down theory 
Teorin säger att skattelättnader och förmåner för företag och de med förmögenheter och 
högre inkomster, kommer att sippra ner till alla andra via konsumtion och investeringar och 
därför är bra för alla. Teorin innebär därför mindre reglering och skattesänkningar för de i 
högre inkomstskikt samt för företag. Kritiker hävdar att de extra fördelarna bidrar till 
växande inkomstskillnader och att det inte är självklart att teorin håller ifall stora 
förmögenheter inte investeras i närområdet utan blir finansiellt sparande ”utomlands”. 
Jämför med utbudsekonomi, Keynesiansk ekonomisk teori, Marxistisk ekonomi, 
monetarism och neoklassisk nationalekonomi. 

 
negativa externa effekter negative externalities 
Uppstår då marknadspriset underskattar de samhällsekonomiska kostnaderna av att en viss 
vara eller transport produceras eller konsumeras 
 
negativt urval, snedvridet urval, moturval, ogynnsamt urval adverse selection, 
distorted selection 
Negativt urval är det informationsproblem som innebär att den ekonomiska aktör som har 
ett informationsövertag kan utnyttja detta på en annan aktörs bekostnad. Ursprunget till 
termen är den situation som uppstår när de personer som mest sannolikt får förmåner från 
en viss typ av försäkring också är de som är mest benägna att införskaffa den. Betecknar 
allmänt en situation där osäkra bilar, dyra försäkringar med dålig täckning och liknande 
säljs på en marknad därför att kunderna självselekterar sig på grund av asymmetrisk 
information, som innebär att de som skall ingå avtal eller fatta beslut har tillgång till olika 
information. Se även moralisk risk och signalering. 
 
neoklassisk nationalekonomi neoclassical economics 
Är den sedan 1870-talet dominerande riktningen inom nationalekonomin. Analyserar både 
utbuds- och efterfrågeförhållanden på de olika marknaderna och utgår från antagandet om 
rationellt beteende från hushållens och företagens sida. Även fenomen som inte tidigare 
betecknats som ”ekonomiska” (till exempel politiska mekanismer och institutionernas 
utveckling) har med framgång analyserats inom den neoklassiska referensramen. Kritiken 
och influenser från andra skolor och discipliner har berikat den neoklassiska forskningen. 
Se exempelvis beteendeekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, 
ekonomisk sociologi, Keynesiansk ekonomisk teori, Marxistisk ekonomi, 
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monetarism, nedsippringsteorin, samhällsvetenskap, sociologi, spelteori, 
statistik och utbudsekonomi. 
 
nettointäkt net revenue 
Är ett projekts återstående belopp efter att alla utflöden har dragits från alla inflöden. 
Genom diskontering kan man se om det blivit vinst eller förlust. Fungerar på samma sätt 
som nettonuvärde (NNV).  
 
nettonuvärde (NNV) net present value (NPV) 
Är skillnaden mellan det samhällsekonomiska nuvärdet av nyttorna (effekterna 
uttryckta i kronor) under en åtgärds ekonomiska livslängd och den samhällsekonomiska 
kostnaden (uppoffringen i samhället att avstå från andra alternativa användningar av 
resurserna) uttryckt i kronor diskonterat till ett nuvärde. Om nyttan (båtnaden) benefit 
minus kostnaden är positiv är åtgärden att betrakta som samhällsekonomiskt lönsam. 
Ett nettonuvärde är skillnaden mellan samhällsekonomiska nyttor och samhällsekonomiska 
kostnader vilket bland annat beaktar att nyttor och kostnader uppkommer vid olika 
tidpunkter. Ju större nuvärdet är, desto större är lönsamheten och ju  mer nytta (båtnad) 
uttryckt i kronor tillförs samhällets välfärd. Ett olönsamt projekt innebär om det genomförs 
en välfärdsförlust uttryckt i kronor. Exempel – en åtgärd med 1 mnkr i NNV innebär att 
nyttor motsvarande 1 mnkr fortplantar sig ut som ett välfärdstillskott i samhällsekonomin. 
Se formler, figur 10d samt figur 5. 
 
nettonuvärdeskvot (NNK) net present value ratio (NPVR)  
En matematisk kvot där en åtgärds samhällsekonomiska nettonuvärde (nyttor minus 
kostnader) ställs i relation till kostnaden för att genomföra och vidmakthålla åtgärden. 
Används för att kunna jämföra och rangordna olika slags åtgärder och olika stora 
handlingsalternativs samhällsekonomiska lönsamhet sinsemellan. Kan förklaras som 
”lönsamhet per skatte krona” eller liknande. För att rangordna lönsamma projekt måste 
NNK vara större än noll och BCR vara större än 1.  
Se även nyttokostnadskvot NKK benefit cost ratio (BCR). Formler finns i figur 10d och 
formel för omräkning mellan kvoterna i figur 28. 
 
neuralt nätverk neural network 
Nätverk av enkla summerande enheter som kommunicerar via kopplingar. I biologiska 
neuronnätverk är enheterna nervceller (neuroner) och kopplingarna synaptiska 
förbindelser. Dessa har utgjort förebild vid utvecklingen av artificiella neurala nätverk, som 
realiseras som datorprogram med integrerade kretsar (neurochips). 
Tekniska tillämpningar innefattar idag exempelvis automatisk textläsning och 
signalbehandling. Flertalet områden är på försöksstadiet. Se AI, maskininlärning, 
djupinlärning och figur 2.  
 
neutral neutral 
se oväldig 
 
NNI nettonationalinkomst NNP net national product 
BNI med avdrag för kapitalförslitningar. NNI = BNI - kapitalförslitning 
 
NNP nettonationalprodukt NDP net domestic product 
Är BNP med avdrag för kapitalförslitningar, det vill säga kostnaderna av att byggnader, 
maskiner, infrastruktur med mera slits ut med åren och måste repareras och ersättas. 
Kapitalförslitningen är relativt svår att beräkna. NNP = BNP - kapitalförslitning 
 
noder nodes 
Noder är punkter där länkar avslutas. Länkar kan avslutas vid destinationen eller vid 
korsningsnoder med andra länkar.  
Noder i vägnätet representerar i de flesta fall en korsningspunkt. Dock kan en nod även 
representera att någon förändring sker i vägnätet, exempelvis att vägen byter karaktär via 
hastighet, vägbredd, sikt etc.  
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Noder i kollektivtrafikdatabaserna är i huvudsak hämtade från de som används för 
vägtrafik. De representerar brytpunkter i geografin som i sin tur kommer att innehålla 
information avseende exempelvis hållplatser. 
Järnvägsstationer är ett exempel på nod i järnvägsnätet. 
Noder för godstrafik används bland annat för att göra beräkningar av flöden med 
godstransporterna. 
 
nollalternativ do nothing alternative, no build alternative 
Grundscenariot som innebär att inga andra handlingar än de som redan har planerats och 
programmerats skall ingå i jämförelsealternativet (JA).  
Vid analys av en infrastrukturåtgärd är det differensen av kostnad, trafik, effekter och 
nyttor (båtnad) mellan nollaternativet (alltså JA) och utredningsalternativet (UA) som 
utgör grund för kostnadsnyttoanalysen. 
 
nollhypotes null hypothesis 
Vid statistisk hypotesprövning undersöker man om en hypotes är förenlig med observerade 
data. Den kallas ”nollhypotes”. Om sannolikheten för observerade data är tillräckligt liten 
förkastar man nollhypotesen. 
 
nollpunkt, breakevenpunkt, kritisk punkt, brytpunkt break-even point 
Är den punkt där för ett företag intäkterna eller i en samhällsekonomisk kalkyl 
samhällsnyttorna är lika med totalkostnaderna eller samhällskostnaderna. För ett företag 
kan man beräkna vilken nollpunktsvolym eller nollpunktsomsättning som krävs för att 
företaget inte skall gå med förlust och för en trafikkalkyl kan man ex beräkna vilken trafik 
som krävs eller hur höga kostnaderna högst får vara för att samhället inte skall gå med 
förlust. En omsättning som ger noll i resultat, betyder att täckningsbidraget precis täcker 
fasta kostnader. Kallas också för breakeven. Jämför med återbetalningsmetoden. Se 
figurerna 9 och 10d.  
 
nollsummespel zero-sum game 
En typ av strategiska spel som karakteriseras av att deltagarna har rent motstridiga 
intressen och att de inte kan påverka de pengar eller nyttigheter som ska fördelas genom 
spelet. Summan av alla förluster och vinster är alltid lika med noll. En lösning för spelarna 
är att tillämpa minimax kriteriet och på så sätt uppnå Nashjämvikt. 
 
nollutsläppsfordon zero emission vehicle (ZEV) 
Ett fordon utan utsläpp från ett avgasrör, vanligtvis ett elfordon. 
 
nominell nominal 
Beteckning för mått som inte tar hänsyn till prisnivåns förändring. Nominella siffror är de 
som använder löpande priser medan reala siffror är siffror som korrigeras för inflation. 
 
nominell ränta nominal interest rate 
Se diskonteringsränta. 
 
nominellt pris current price, nominal price 
Faktiska priser vid en given tidpunkt. De innehåller effekten av den allmänna inflationen 
och räknas därför om till fasta priser för användning i transportekonomiska analyser. 
 
nominellt värde nominal value 
Ett nominellt värde är det ursprungliga värdet alltså det som står på mynt, sedlar, aktier 
eller obligationer. 
 
normal nyttighet, normal vara normal good 
 
normalfördelning normal distribution 
Även Gaussfördelning eller kontinuerlig sannolikhetsfördelning. 
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Normalfördelning används mycket ofta inom natur- och samhällsvetenskaper för att 
beskriva variation för olika variabler. Den stora tillämpningskapaciteten sammanhänger 
med centrala gränsvärdessatsen: ”summan av många oberoende slumpvariabler är under 
allmänna villkor ungefär normalfördelad”.   
Centrala begrepp runt normalfördelningen är standardavvikelse och medelvärde. 
 
normativ normative 
Hur något bör vara eller bör bli. En normativ teori syftar till att ange hur en person eller en 
organisation bör fatta beslut för att handla rationellt. En deskriptiv teori däremot har som 
målsättning att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut och beskriver hur 
något är eller kommer att bli. Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla 
medan deskriptiv etik enbart beskriver vanliga handlanden.  
 
normativ analys normative analysis 
Hur något bör vara. En normativ analys redovisar inte bara olika förhållanden utan uttalar 
sig också om hur det bör vara.  En normativ teori syftar till att ange hur en person eller en 
organisation bör fatta beslut för att handla rationellt. Ett beslut bestäms dels av aktörernas 
bedömning av hur troliga olika konsekvenser av ett handlingsalternativ är, dels av deras ens 
värdering av dessa. Om aktören kan bedöma sannolikheterna för de olika 
konsekvenserna – tas ett beslut utifrån bedömd risk. Om sannolikheterna för de möjliga 
konsekvenserna inte är kända – tas ett beslut under osäkerhet. Värdet av konsekvenserna 
representeras med ett mått på nyttan (båtnaden) av dessa. Oftast kan man endast mäta 
nyttan indirekt genom att studera vilka beslut en agent fattar i olika situationer. En analys 
kan ibland innehålla en positiv och en normativ del. Jämför positiv analys. 
 
normativ etik normative ethics 
Är ett område inom moralfilosofi/etik. Den normativa etiken undersöker vilken moral som 
är den rätta eller mest välgrundade. Den söker anvisa individen rätt handling eller 
handlingsprincip. Se även utilitarism. 

 
nudge nudge 
Se puffa. 
 
nulägesprognos base line forecast 
En referenspunkt i trafikprognoser som representerar det aktuella tillståndet i 
transportsystemet. Innehåller bland annat utlagd trafik utifrån trafikräkningar samt 
inprogrammerad infrastruktur utifrån senaste planering. 
 
nuvärde present value 
Värdet vid ett tillfälle (”nu”) av en kostnad eller intäkt som beräknas uppstå. När man 
räknar ner från framtiden till diskonteringsåret så diskonterar man och när man 
räknar upp till diskonteringsåret så diskonterar man framåt (kallas även att kapitalisera).  
Se nuvärdesmetoden och figur 10a-10d. 
 
nuvärdesberäkning present value calculation 

”Jag betraktar nyttan som den slutgiltiga normen för alla etiska bedömningar; 
men det måste vara nytta i vidaste mening, grundad på människans permanenta 
intresse som en framåtsyftande varelse” 

 
John Stuart Mill 1806 – 1873 
Brittisk filosof och nationalekonom 
 

Ur Fredriksson (2009) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Moralfilosofi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moral
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Se nuvärdesmetoden och figur 10a-10d. 
 
nuvärdesmetoden, diskonteringsmetoden, kapitalvärdesmetoden present value 
method 
Med nuvärdesmetoden förvandlar vi förväntade in- och utflöden av nyttor benefit och 
kostnader till nuvärde. Ibland till den tidpunkt då investeringen sker eller vid jämförelser 
för en långsiktig plan till ett valt nu. Vi använder en nuvärdefaktor för att förflytta 
betalningar och intäkter i tiden med hänsyn till den kalkylränta som gäller.  Formeln 
innehåller en beslutad kalkylränta uttryckt i procent och antal år som beloppet ska 
förflyttas. Se figur 10a-d. 
 
nygenererad trafik, trafikgenerering generated traffic  
Nytillkommen efterfrågan för gods, resenär eller fordons trafik till följd av en åtgärd. Om 
kapaciteten ökar växer trafiken till den når en ny jämvikt. Ökningen beror dels på 
förskjutningar i tid och rutt bland de som redan färdas vilket kallas nygenererad trafik, 
och dels på verkligt nytillkommen trafik av de som inte tidigare färdats vilket kallas 
inducerad trafik eller latent efterfrågan. 
 
nytta utility 
Används synonymt för förändring av individens välfärd. Det handlar om 
tillfredsställelsen satisfaction, lyckan happiness eller välbehaget som människor får av 
konsumtionen av varor, tjänster eller resor/transporter och av att befinna sig i en specifik 
situation. Det engelska ordet utility kan även betyda användbarhet eller verktyg men det är 
alltså inte i den betydelsen nytta utility oftast används inom transportekonomi och 
samhällsekonomi. 
Människor antas vilja maximera sin nytta när man gör sina val. En nyttofunktion 
uttrycker den ej observerade nyttan som en funktion av egenskaperna i de alternativ man 
kan välja mellan samt individens egna egenskaper. 
Kardinal nytta cardinal utility. Är liktydigt med kvantitativ nytta. Ursprungligen fanns 
förhoppningar hos utilitaristerna om att kunna mäta nytta genom att ge olika val ett 
specifikt nyttovärde i form av nyttoenheter utiler vilket skulle göra det möjligt att direkt 
mäta storleken på hur mycket man föredrar en nyttighet framför en annan och även jämföra 
nyttan mellan olika personer. Då detta inte visade sig fullt möjligt utvecklade man istället 
approximativa (ungefärliga) metoder (se nedan).  
Ordinal nytta ordinal utility. Ungefär liktydigt med ordningsbar nytta. Ett alternativ kan 
rangordnas att vara lika bra, bättre eller sämre än ett annat alternativ. Däremot kan man 
inte ange hur mycket bättre eller sämre ett alternativ är än ett annat det vill säga inte visa 
storleksordningen på hur mycket en person föredrar en nyttighet framför en annan men väl 
att hen genom sina preferenser kan rangordna sina önskade val.  
Vid utveckling av transportsystemet (och annan verksamhet) är nyttan resultatet av 
förändringar som upplevs som positiva (eller negativa) av en eller flera intressenter. 
”Nytta” utility  går inte att direkt och objektivt mäta och gradera som skillnad mellan 
individers lycka eller olycka, det vill säga interpersonella nyttojämförelser är inte 
direkt möjliga utan man får jämföra indirekt. Jämför därför med nytta (båtnad) benefit 
som mäts i verklig, avslöjad eller uttalad betalningsvilja och kompensationskrav.  
Genom betalningsviljan och kompensationskrav och alternativkostnaden kan vi mäta 
vilket värde människor i genomsnitt sätter på sina nyttoupplevelser eller förluster och även 
sätta dessa i jämförelse mellan grupper av individer. Andra approximativa metoder (som 
inte kommer lika långt) finns inom bland annat experimentell ekonomi och inom 
lyckoforskningen. 
Utilitarism,  nyttomoral och nyttoetik är alternativa namn på den filosofiska teori som 
föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga 
maximerar utfallet av människans lycka och minimerar utfallet av lidande. Se nytta 
benefit samt nytta och nytta benefit and utility. 
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nytta, båtnad, fördel, gagn, vinst benefit 
Nytta (båtnad) benefit är ett prissatt eller beskrivet resultat av en effekt som utgör en fördel 
eller vinst av en åtgärd som är till gagn eller båtnad för någon och är den 
behovstillfredsställelse eller välfärdsförändring (i bred bemärkelse) som medborgare och 
näringsliv får om en åtgärd genomförs. Det är en förbättring som upplevs som positiv av 
intressenter och därmed bidrar till ett eller flera politiska mål.  
Ökad nytta av en transportåtgärd kan innebära att den enskilde behöver uppoffra mindre av 
sin tid eller budget på transporttjänster (se generaliserad kostnad) och kan använda 
vinsten i form av inbesparad tid eller budget (se konsumentöverskott och 
producentöverskott) till någon annan kombination av varor och tjänster (i bred 
bemärkelse). Det kan också handla om nyttan av ökade positiva externa effekter eller 
minskning av de negativa externa effekterna. Nytta (fördel, båtnad) kan mätas med 
betalningsviljan och är därmed o jämförbar mellan individer och grupper. 
Onytta disbenefit är en nackdel av en åtgärd. Ofta används istället ordet nytta (båtnad) om 
såväl fördelarna som nackdelarna och man skiljer då istället på de nyttor som har positivt 
eller negativt tecken. I amerikansk transportlitteratur kan det ibland talas om disutility och 
det avser då samma sak som disbenefit.  
Med nytta menas allt som påverkar individens välfärd oavsett om det är till fördel eller 
nackdel. En positiv nyttoeffekt kan till exempel vara bättre hälsa, minskad risk att dödas och 
skadas eller kortare restid medan en onytta då är motsatsen. Kostnader betecknar oftast 
istället de resurser (i praktiken oftast skattemedel) som måste tas i anspråk för att kunna 
genomföra och vidmakthålla transportåtgärden. 
Ett äldre svenskt ord som betyder samma sak som benefit är båtnad. I formel används ofta 
bokstaven B för nytta (båtnad) benefit. 
Jämför med nytta utility och nytta och nytta utility and benefit. 
Jämför med alternativkostnad, avtagande marginalnytta, samhällsnytta, 
samhällsekonomisk nytta respektive social nytta. 

   
nytta och nytta utility and benefit 
Nytta utility är den tillfredsställelse satisfaction du exempelvis upplever av att företa en 
semesterresa eller  äta en god måltid men det kan beroende på dina preferenser lika gärna 
vara den tillfredsställelse du känner av  att bjuda med någon på resan eller bjuda någon på 
middag. Det kan även vara den olust du känner inför att gå miste om en redan inköpt resa. 
Nytta utility är väldigt personligt upplevt och kan variera över tiden och därför kan vi inte 
direkt mäta denna och jämföra två människors tillfredsställelse av det som verkar vara 
samma nytta. Nytta (båtnad) benefit kan vi däremot mäta och jämföra mellan två personer 
med hjälp av din betalningsvilja willingness to pay (WTP) för resan och middagen för dig 
själv eller den du bjuder alternativt genom ditt kompensationskrav willingness to accept 
compensation (WTA) för något som du går miste om. 
Man behöver inte alltid hålla isär utility och benefit  som båda översatts till nytta men ibland 
är det viktigt att veta vad som avses för analysen. I denna termordbok skriver vi ofta ut nytta 
(båtnad) benefit där det är relevant för att kunna särskilja från nytta utility samt skiljer på 
marginalnytta marginal utility och marginalvärde marginal benefit. 
 

”Utility is a metaphysical concept of impregnable circularity; utility is the quality 
in commodoties that makes individuals want to buy them, and the fact that 
individuals want to buy commodities shows that they have utility” 

 
Joan Robinson (1903 – 1983) 
 
Economist, Cambridge, England 
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nyttighet (vara, tjänst) good 
Kan även vara flöde eller volym, allt som har ett värde. Nyttighet skrivs ofta som Q för 
kvantitet quantity i diagram. 
 
nyttoeffekter (båtnad) benefits 
Se nytta (båtnad) benefit. 
 
nyttoetik utilitarianism 
se utilitarism 
 
nyttofunktion utility function 
Beskriver nytta som en funktion av en individs konsumtion av varor och tjänster. 
Nyttofunktionen indikerar individens nyttovärdering av olika korgar av varor/tjänster.  
I transportmodell: En matematisk funktion som uttrycker fördelar och nackdelar vid val 
mellan olika färdmedel. En representation av individernas preferenser för olika alternativa 
verkliga val. Se slumpmässig nyttomodell random utility model. 
 
nyttokostnadsanalys benefit-cost analysis (BCA)Am.eng.  
Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) social cost-benefit analysis 
(SBCA). 
 
nyttokostnadskvot (NKK) benefit-cost ratio (BCR) 
Nuvärdet av en ström av nyttor (båtnad) benefits dividerat med nuvärdet av en ström av 
kostnader costs för en åtgärd.  
En nyttokostnadskvot redovisar ett projekts relativa lönsamhet.  

Om nuvärdet av nyttorna (båtnad), betecknas med NB och nuvärdet av kostnaderna 

betecknas med K så är nyttokostnadskvoten 𝑁𝐾𝐾 =  
𝑁𝐵

𝐾
  .  Denna kvot är i annat än i 

undantagsfall positiv och ett projekt är samhällsekonomiskt lönsamt om kvoten är 

större än 1. Kvoten anger hur stor samhällsnyttan är per satsad krona, dvs. 

projektets kostnadseffektivitet.  Notera att NB avser nuvärdet av nyttor (båtnad) 

med såväl positiva som negativa tecken.  Med kostnad avses såväl initial 

investeringskostnad som kostnad för drift och underhåll under projektets 

kalkylerade livstid. 𝑁𝐾𝐾 =
𝑁𝐵 (𝑒𝑗 𝐷𝑜𝑈)

𝐼𝑛𝑣.𝑘𝑜𝑠𝑡+𝐷𝑜𝑈
  

I täljaren återfinns således såväl positiva som negativa nyttor (båtnad).  
För att kunna jämföra nyttokostnadskvoten med den i svenska kalkyler hittills mer vanliga 
nettonuvärdeskvoten, måste man dra ifrån respektive lägga till ett heltal.  
 

 
Figur 28. Principen för omräkning mellan nettonuvärdeskvot NNK och nyttokostnadskvot 
NKK. 
 
nyttomaximera utility maximization 
Uttryck som används för att förklara hur individen väljer att konsumera och arbeta genom 
att anta att individen har nyttofunktioner som hen söker maximera. Det görs genom att 
individen väljer mängden av nyttigheter som konsumeras så att hens marginalnytta är 
proportionell till priset och att hen väljer att arbeta så att den marginella uppoffringen av 
fritid är proportionell mot lönen. 
 
nyttomoral utilitarianism 
Se utilitarism. 
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nyttoteori utility theory 
Innebär att en individ spenderar sin inkomst på de nyttigheter goods som ger störst nytta 
utility, givet att hen inte spenderar mer än sin inkomst. Används som förklaringsgrund till 
individers konsumtionsbeteende. Se mer under nytta benefit, nytta och nytta, 
nyttofunktion, samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) och utilitarism. 
 
närhetsprincip, subsidiaritetsprincip principle of subsidarity 
Princip som anger på vilken nivå beslut ska tas inom EU. Subsidiaritetsprincipen används 
inom EU för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna. 
Tanken är att beslut ska fattas på den politiska nivå som kan ta det mest effektiva beslutet, 
så nära medborgarna som möjligt. Principen gäller de politikområden där EU och 
medlemsländerna delar på makten att fatta beslut om lagar.  
 
närmevärde, approximation approximation 
Värde som används vid beräkningar som ersättning för ett exakt värde. Att approximera är 
att beräkna ett närmevärde. ≈ är tecknet för ett närmevärde. Närmevärden skrivs ofta i 
decimalform. Exempel på vanliga närmevärden är (pi) π≈3,14  och  (eulers tal) e≈2,718.  
 
näst bästa second best 
Överväganden inom välfärdsekonomi om vilka effektiviserande åtgärder för ekonomin man 
skall genomföra eller avstå från att genomföra. Ekonomer kan utforma uppsättningar av 
nödvändiga och tillräckliga åtgärder för att få en hel ekonomi att fungera effektivt. Om de 
flesta av dessa åtgärder redan är uppfyllda skulle det vara fördelaktigt att även uppfylla 
resterande åtgärder också och man får då en först bästa lösning. Men om vissa av de 
nödvändiga och tillräckliga åtgärderna inte finns på plats kan det vara antingen fördelaktigt 
eller ofördelaktigt för ekonomin att införa en isolerad åtgärd bara för att det går, utan det 
kräver utredning från fall till fall om den skall genomföras. En ”näst bästa” lösning är en där 
man har tagit i beaktande om huruvida man skall införa vissa åtgärder men avstå från andra 
utifrån om alla förutsättningar finns på plats i ekonomin, och sedan rekommenderar de 
åtgärder som ger bäst effekt utifrån hur ekonomin ”de facto” ser ut.  
 
nästlad logit nested logit 
Nästlad logit innefattar gruppering av liknande alternativ i ”nästen”. Se logitmodell. 
 
nätkapacitetsbrist network capacity shortage 
Innebär att elledningarna är underdimensionerade för våra behov. För att undvika 
kapacitetsbrist behöver hela elnätet vara rätt dimensionerat, från stamnätet, till 
regionnätet och vidare till lokalnätet. 
 
nätutläggning traffic assignment, trip assignment, network assignment 
Är processen att ladda in resor, fordonstrafik eller personresor till ett nätverk. 
Nätutläggning är det fjärde steget i fyrstegsmodellen för trafikprognoser. Är en process i 
vilken resor definierade av tidpunkt och läge, läggs ut på möjliga vägar att ta sig fram mellan 
från- och tillnoderna i ett nätverk. Utgångspunkten är antalet resor som är möjliga på 
länkar och noder samt tillhörande attribut som exempelvis restider. Utifrån detta görs 
ruttvalen. Resultaten av nätutläggningen kan ses på länk och nod i transportnätverket. 
 
nätverk network 
Ett transportnätverk beskriver en infrastruktur som tillåter och begränsar trafikflöden. Det 
kan exempelvis vara vägnät, järnvägslinjer och annan kollektivtrafik. Den digitala 
representationen av dessa nätverk är en viktig förutsättning för nätverksanalysen. Se 
fyrstegsmodellen. 
 
nätverkseffekt network effect 
En nätverkseffekt är en ökning av värdet på en tjänst eller produkt som svar på det växande 
antalet användare.  Internet är ett exempel på nätverkseffekt. Initialt var det få användare 
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men efterhand fick fler och fler tillgång till internet och när det blev mer trafik erbjöds allt 
mer värde för användarna vilket ledde till en nätverkseffekt. 
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O 
oberoende variabel, förklarande variabel, förklaringsvariabel independent 
variable, explanatory variable 
En oberoende variabel är en exogen variabel som antas påverka en annan variabel som 
kallas den beroende variabeln. Med oberoende menas att när flera exogena variabler 
används vid regressionsanalys måste dessa vara okorrelerade (oberoende) från varandra. 
Andra uttryck för den oberoende variabeln är förklarande variabel och förklaringsvariabel, 
medan en beroende variabel ibland kallas för resultatvariabel. 
 
objekt object 
I transportplaner avser objekt en namngiven investeringsåtgärd eller en grupp av åtgärder. 
 
objektbortfall unit nonresponse 
Vid en undersökning när alla värden saknas från en respondent. Exempelvis när en individ 
inte har besvarat en postenkät. Jämför med partiellt bortfall. 
 
objektiv objective 
se oväldig 

 
obsolet obsolete 
Föråldrat. Något som fallit ur bruk. 
 
odelbarhet indivisibility 
Något som inte kan eller ska delas. 
 
odiversifierbar risk undiversifiable risk 
En diversifierbar risk kan man delvis skydda sig mot genom att sprida riskerna medan en 
odiversifierbar risk innebär att hela marknaden riskerar träffas av en gemensam störning. 
 
offentlig public 
Allmän, tillgänglig för allmänheten. Avser verksamhet eller material som berör alla i ett 
samhälle. Något som berör statlig och kommunal förvaltning. 
 
offentlig ekonomi  public economics, economics of the public sector 
Studerar politikens styrning utifrån såväl samhällsekonomisk effektivitet economic 
efficiency som rättvis fördelning equity economics och bygger på välfärdsekonomi 
welfare economics och används som ett verktyg för att förbättra välfärden.  Offentlig 
ekonomi tittar ofta på betydelsen av den offentliga sektorns uppgifter och inverkan på 
samhällsekonomin. 
  

“ Frågan om objektiv sanning tillkommer det mänskliga tänkandet – är inte en 
teoretisk utan en praktisk fråga. 
I praxis måste människan bevisa sanningen, d.v.s. verkligheten och kraften, 
jordnärheten, i sitt tänkande. 
Striden om tänkandets verklighet eller overklighet – utan hänsyn till praxis – är en rent 
akademisk fråga.” 
 
“Teser om Feuerbach” 1845 
 
Karl Marx (1818 – 1883) 
tysk nationalekonom, filosof, politiker 
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officiell statistik official statistics 
Sveriges officiella statistik samordnas av SCB73. Trafikanalys74 ansvara för officiell statistik 
på området ”Transporter och kommunikationer”.75 
 
ofullständig konkurrens imperfect competition 
Är en konkurrenskraftig marknadsmiljö där det finns många leverantörer. Men i jämförelse 
med en perfekt konkurrensmarknad säljer de heterogena (olika) produkter på marknaden 
som fungerar ofullständigt på grund av bland annat begränsat flöde av information och att 
produktionskostnaderna är högre än vad perfekt konkurrenskraftiga företag kan uppnå. Se 
marknadsmisslyckande. 
 
oförändrade förhållanden business as usual 
Är ett referensscenario för trafik- och transportprognoser som utgår från att 
framtida utveckling av ekonomi, handel, befolkning, infrastruktur och politiska beslut är en 
förlängning av trender som redan har prognosticerats, planerats och beslutats. Se även 
basprognos och trafik- och transportprognoser. 
 
ojämvikt disequilibrium 
När priset på en marknad antingen är för högt eller för lågt, så att de levererade och 
efterfrågade kvantiteterna av exempelvis transporttjänster inte är desamma. Om ett pris är 
högre än jämvikt kommer det att finnas ett överskott på marknaden, vilket innebär att den 
levererade kvantiteten blir större än den begärda kvantiteten, dvs det finns fler 
transporttjänster än vad som efterfrågas vid detta prisläge. Om ett pris ligger under jämvikt 
kommer det att finnas en brist, vilket innebär att den begärda kvantiteten blir större än den 
levererade kvantiteten och det blir trångt i transportsystemet. 
 
oligopol oligopoly 
En marknad där ett relativt litet antal företag konkurrerar med varandra på ett strategiskt 
sätt. Kännetecknas av ett starkt ömsesidigt beroende mellan det lilla antalet företag. 
Inträdeshindren är höga och företagen tvekar att ändra sina priser på grund av att priskrig 
kan uppstå när priserna sänks och en betydande marknadsandel kan gå förlorad om 
priserna höjs. Sådana marknader riskerar att vara ineffektiva på grund av bristande 
konkurrens. På en sådan här marknad kan aktörerna bli frestade att skapa en olaglig 
kartell för att hålla uppe priserna. Se marknadsmisslyckande. 
 
omfördelningseffekter redistribution effects 
Omfördelningseffekter är överföring av inkomst och förmögenhet från vissa individer till 
andra genom exempelvis beskattning, välfärdssystem, offentliga tjänster, penningpolitik 
med mera. Jämför med rättvis fördelning i svensk transportpolitik. 
 
omlastning transshipment and transloading 
Transloading är ett fraktbegrepp som avser överföring av varor från ett transportsätt till ett 
annat. Till exempel från tåg till fartyg i en hamn. 
Transshipment kan vara byte från ett transportsätt till ett annat men även byte av lastbärare 
eller att kombinera små sändningar till en större eller motsatsen. Sker ofta i olika 
terminaler.  
För transportekonomin innebär omlastningarna att vid godsanalys finns behov av att 
analysera i ett nätverk med mellanliggande omlastningsnoder och att för att hitta ett 
systemoptimalt resultat behöver man analysera flera olika varugrupper med olika 
egenskaper. Se modellen Samgods. 
  

                                                 
73 Samordning av Sveriges officiella statistik: https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-
statistik/ 
74 www.trafa.se 
75 Transporter och kommunikationer: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-
kommunikationer/ 

 

https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/
https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/
http://www.trafa.se/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/
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områdesfördelning av trafik trip distribution 
Andra steget i fyrstegsmodellen för modellering av trafikprognoser. Är processen att para 
ihop generering och attrahering i zonerna för att bestämma antalet resor mellan alla 
från/till par i modellen. Alla resors destination väljs med tanke på resans syfte, ursprung 
och reskostnad till möjliga destinationer. Resultatet blir input till fyrstegsmodellens tredje 
steg – färdmedelsval. 
 
ontologi ontology 
Läran om det varande, en del i metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller 
kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och 
uttömmande beskrivning och förklaring av någon del av verkligheten. 
 
onytta, missfördel, nackdel disbenifit  
Eller negativ nytta, se nytta (båtnad). 
 
opartisk, förutsättningslös unbiased, impartial 
Se oväldig. 
 
operationell effektivitet operational efficiency 
Att uppnå operationell effektivitet  inom transportområdet är att maximera den 
samhällsekonomiska effektiviteten när man tillhandahåller transportanläggningar och 
transporttjänster. Även del av den ekonomiska hållbarheten.  
 
optimal optimal 
Den lösning som bedöms bäst utifrån förspecifierade kriterier är en optimal lösning. 
 
optimera optimize 
Se fyrstegsprincipen. 
 
optimism bias optimism bias 
Den kognitiva tendens vi människor har att vara överoptimistiska i projektbedömningar 
genom att underskatta kostnader och överskatta fördelarna (nyttorna benefits). Måste 
hanteras systematiskt på olika sätt. Se kvalitetsgranskning och felslut från 
kostnadsnyttoanalys. 
 
option option 
En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger 
innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande 
tillgång till ett på förhand bestämt pris. Se optionsvärde för transportreferens. 
 
optionsvärde option value 
Det värde som kan återfinnas i den privata betalningsviljan för att behålla eller bevara en 
offentlig tillgång eller tjänst även om det är liten eller ingen sannolikhet att individen 
faktiskt någonsin kommer att använda tillgången eller tjänsten. Kan exempelvis vara önskan 
att det som säkerhet skall finnas busslinjer trots att personen själv åker bil eller att ett 
naturområde skall skyddas och vara tillgängligt trots att personen inte har för avsikt att själv 
besöka det. 
 
ordinal nytta ordinal utility 
Se nytta utility. 
 
orsak och verkan cause and effect 
Se kausalitet. 
 
orsakssamband causality 
Se kausalitet. 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Underliggande_tillg%C3%A5ng
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underliggande_tillg%C3%A5ng
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orättvisa inequity 
Motsatsen till rättvisa fairness och rättvisa (rättmätighet, jämlikhet) equity. 
 
osynlig hand invisible hand 
Begrepp myntat av Adam Smith. Förekommer i ”The Wealth of Nations” (1776, 1976) och 
handlar om att den som för sin egen säkerhet gynnar inhemsk industri framför utländsk och 
som styr sin verksamhet så att den ger största möjliga avkastning, leds som av en osynlig 
hand till något som kan bli bra både för den som handlar utifrån sitt egenintresse och för 
hela samhället.  

 
osäkerhet uncertainty 

Osäkerhet är ett möjligt utrymme för fel. När forskare gör en mätning eller beräknar någon 

kvantitet från sina data, antar de i allmänhet att det finns något exakt eller "sant värde" 

baserat på hur de definierar vad som mäts (eller beräknas). Forskare som rapporterar sina 

resultat kan ibland ange en rad värden som de förväntar sig att detta "sanna värde" ska falla 

inom. Det vanligaste sättet att visa värdeintervallet är: mätning = bästa uppskattning ± 

osäkerhet 
 
outlier, avvikande värde outliers 

Är inom statistik och matematisk statistik benämning för ett avvikande värde, ett 

ytterlighetsvärde – ett observerat värde som skiljer sig kraftigt från andra värden. ”Outliers” 

kan förekomma på grund av slump i varje distribution av värden, men de indikerar ofta 

antingen mätfel eller att populationen har en snedfördelad spridning av värden. Outliers 

elimineras ibland från mätdata. 

 
output output 
Ekonomi: Resultatet av ett företags production eller av en verksamhet.  
IT: Utdata eller mata ut.  
  

“As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his 
capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its 
produce may be of the greatest value, every individual necessarily labours to render the 
annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends 
to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it.  
By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his 
own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of 
the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other 
cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his 
intention.  
Nor is it always the worse for the society that it was not part of it. By pursuing his own 
interest, he frequently promotes that of the society more effectually than when he really 
intends to promote it.  
I have never known much good done by those who affected to trade for the public good. 
It is an affectation, indeed, not very common among merchants, and very few words 
need be employed in dissuading them from it.” 
 
“The Wealth of Nations” (1776, 1976); Book IV, Chapter II, page 477. 
 
Adam Smith 1723 – 1790 
skotsk nationalekonom och moralfilosof  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_statistik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slumpfel
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oväldig unbiased and neutral and impartial and fair and unprejudiced 

Tilltron till analyser inom transportekonomi förutsätter att de är genomskinliga, externt 

granskningsbara och tagits fram oväldigt av kvalificerade analytiker som använder verktyg 

och metoder som tagits fram oväldigt och som själva arbetar oväldigt.  

En oväldig analytiker innebär att hen är opartisk, objektiv, omutlig, neutral och rättvis samt 

tillämpar likabehandling, det vill säga varken gynnar eller missgynnar någon grupp, något 

trafikslag, uppdragsgivaren eller egna åsikter utan enbart tar hänsyn till fakta 

sakförhållanden som inte kan bestridas), vetenskap (evidensbaserad kunskap) och 

beprövad erfarenhet. 

 

  

Filosofen Epiktetos om faran med att tacka ja till inbjudningar. ”Enchiridion” kapitel 25: 
 
”Have you nothing, then, in place of the supper? 
Yes, indeed, you have – not to praise him whom you do not like to praise; not to bear 
the insolence of his lackeys. 
The will of nature may be learned from things upon we are all agreed” 
 
 
Epiktetos ca år 55 – 135 
Grekisk/romersk filosof 
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P 
p-värdet p-value 
I statistik är p-värdet sannolikheten att få resultat som är minst lika extrema som de 
observerade resultaten från ett test av en hypotes, förutsatt att nollhypotesen är korrekt. 
P-värdet används för att ange den minsta signifikansnivån vid vilken nollhypotesen bör 
förkastas. Ett litet p-värde innebär att det finns starkare bevis för den alternativa hypotesen. 
 
paneldata panel data 
Är ett datamaterial som både är ett tvärsnitt och en tidsserie. Paneldata kan till exempel 
vara ekonomiska kommundata eller data från en enkät där samma enkät besvaras av samma 
respondenter vid olika tidpunkter. Exempelvis en resvaneundersökning där samma hushåll 
får svara med jämna mellanrum.  
 

parameter parameter 
En parameter är en konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden 
i andra situationer. Parametrar används i matematiska formler och inom programmering. 
Om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta på sammanhanget. 
Exempel: y = kx + m är räta linjens ekvation där x är variabel (= oberoende variabel = 
förklaringsvariabel), y är funktionsvärde (=beroende variabel = resultatvariabel), medan k 
och m är parametrar.  För att få en rät linje i xy-planet måste man först välja och fixera 
värden för parametrarna (så att man kan få en rät linje). Vitsen med att införa parametrar är 
att generalisera ekvationen så att den i det här fallet kan användas för att beskriva i stort sett 
vilka räta linjer som helst. 
Inom datavetenskap och programmering benämns ibland samma företeelse både som 
parameter och variabel. Genom att anroparen ger argumenten värden eller adresser vid 
anropet, bestäms i detalj vad funktionen ska göra just denna gång. Funktionen själv ser inte 
dessa sammanhang utan gör bara en isolerad beräkning varje gång någon anropar den. I 
dess perspektiv kan argumenten lika gärna kallas parametrar som variabler. Ofta kallas de 
därför just argument. 
 
Paretoeffektivitet Pareto efficiency  
Är samma sak som Paretooptimal. 
 
Paretokriteriet Pareto criterion 
Paretokriteriet säger att den samhälleliga välfärden ökar om någon individs situation 
förbättras utan att någon annans situation försämras. Jämför med Kaldor-Hicks 
kompensationskriterie och Littles dubbla kriterium. 
 
Paretooptimal Pareto-optimality 
En situation då tillgängliga resurser inte kan omfördelas så någon får det bättre utan att 
någon annan får det sämre. Om det inte skulle finnas marknadsmisslyckanden leder 
den fria marknaden till en paretooptimal resursanvändning. Se även perfekt konkurrens 
och samhällsekonomisk effektivitet. 
 
Paretosanktionerad, Paretoförbättring Pareto improvement 
En Pareto sanktionerad förbättring av ett system är när en förändring av fördelningen av 
varor och tjänster inte påverkar någon negativt och åtminstone ger någon en fördel benefit.  
Sådana förändringar förväntas vara mycket sällsynta. Exempelvis har infrastrukturåtgärder 
alltid vinnare och förlorare eftersom de har en omfördelande välfärdseffekt.  
Jämför med potentiellt paretosanktionerad eller Kaldor-Hicks.  
 
paritet parity 
Jämbördig, likvärdig nivå. Inom ekonomi det samband mellan priser och/eller räntor som 
måste råda om inte en tendens till köp och försäljningar (och därmed prisförändringar) ska 
göra sig gällande. Ordet används även om likvärdighet mellan valutor, så kallad 
paritetskurs. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstant
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_formel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Programmering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Variabel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linj%C3%A4r_ekvation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Variabel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datavetenskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Programmering
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Parkinsons lag Parkinsons law 
En i skämtsam form uttryckt byråkratikritik. ”En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att 
den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den”. ” Utgifterna stiger för att motsvara 
inkomsterna”. Jämför med x-ineffektivitet. 
 
partiell analys, partialanalys partial analysis 
Analys som omfattar förklaringsfaktorer som är specifika för ett begränsat område, till 
exempel ett företag eller en marknad. 
 
partiell känslighetsanalys partial sensivity analysis 
Vi undersöker hur resultatet påverkas av att vi ändrar en parameter i taget. Ger viktigt 
information om vilka antaganden som är betydelsefulla för analysen. 
 
partiellt bortfall item nonresponse 
När något eller några värden saknas vid en undersökning. Exempelvis när individer inte har 
besvarat vissa frågor i en postenkät. Jämför med objektbortfall. 
 
partiskhet bias 
Se kognitiv bias, kognitiv partiskhet. 
 
paternalism paternalism 
Ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad part mot de underordnade, grundat på 
att den överordnade som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de 
underordnade som dessa inte själva kan skaffa sig. 
 
paybackmetoden payback method 
Se återbetalningsmetoden. 
 
pendla commute 
Den repetitiva resan mellan en resenärs hem och arbetsplats, vanligtvis med samma läge 
och samma tid på dagen, och vanligtvis via samma rutt.  
 
penningillusion money illusion 
Penningillusion är oförmågan att skilja mellan en nominell förändring av ett belopp från 
förändringen i köpkraft. Om lönerna och priserna stiger med samma procenttal, innebär det 
att reallönen är oförändrad eftersom man kan köpa samma mängd varor som tidigare. De 
högre priserna kan dock ge en irrationell uppfattning om att det har blivit dyrare att leva, 
även om man i själva verket kan leva precis som förut, alternativt kan en löneökning 
uppfattas som att köpkraften ökar oavsett den faktiska inflationstakten. 
 
percentil percentile 
Ett värde som i en statistisk fördelning avgränsar en viss procentandel av sannolikheten 
eller observationerna. Så är till exempel ”20-percentilen” P20 det värde som delar 
observationerna så att 20 procent av dem är mindre än P20 och 80 procent är större än detta 
värde. 
 
perfekt konkurrens, fullständig konkurrens, fullkomlig konkurrens perfect 
competition, atomistic competition 
En teoretisk konstruktion av en marknad eller alla marknader som används som ett 
riktmärke för att jämföra faktiska marknadssituationer mot och för att se vilka korrigeringar 
och styrmedel som skulle kunna effektivisera de verkliga marknaderna.  Ju närmare man 
kommer en perfekt konkurrensmarknad ju effektivare är den verkliga marknaden. Man kan 
få en jämförelsepunkt mot hur företag beter sig på en marknad som inte är perfekt.  
På en perfekt konkurrensmarknad är alla produkter av en särskild typ identiska och det 
finns fullständig information om marknaden för både köpare och säljare. Det finns många 
små företag inom marknaden så inget enskilt företag kan dominera sitt marknadssegment 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nominell
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pkraft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reall%C3%B6n
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och påverka marknadspriserna. Det råder fullständig frihet och möjlighet för producenter 
att etablera sig på eller lämna sin marknad. 
Även om förutsättningarna för en perfekt konkurrensmarknad framstår som en dålig 
beskrivning av industri- och transportmarknaderna är det en realistisk beskrivning av 
världens marknader för råvaror och handelsvaror där väldigt många företag handlar med 
en homogen produkt. Se figur 7. 

 
 
perfekt konkurrensmarknad perfectly competitive market 
se perfekt konkurrens 
 
periodisera accrual accounting 
Uppdela på flera tillfällen med jämna mellanrum. I bokföring bokförs inkomster och 
utgifter på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 
 
personkilometer (pkm) passenger-kilometre (Pkm) 
Enhet att mäta transportarbete i när det gäller persontransporter. Exempelvis att 
transportera tio personer 100 kilometer motsvarar 1 000 personkilometer. 
 
personresa person trip 
En personresa är en envägsresa av en person med något transportmedel eller gång. 
 
persontransportarbete passenger transport performance 
Definition: Antal transporterade personer gånger reslängd. 
Kommentar: För persontransporter anges transportarbetet under en viss tid i 
personkilometer. En person som reser 1 km har genererat ett persontransportarbete på 1 
personkilometer (pkm). 
Jämför med godstransportarbete, transportarbete och trafikarbete. 
 
Pigouviansk skatt Pigovian tax 
Är en skatt som justerar negativa externaliteter på en marknad. De är effektiviserande 
skatter som är motiverade när de samhälleliga kostnaderna för en aktivitet är högre än 
de ingående aktörernas privata kostnader. En Pigouviansk skatt ökar de privata 
kostnaderna med mellanskillnaden upp till nivå för den samhälleliga kostnaden. Därmed 
skapas incitament för producenten eller brukaren att inte producera lika mycket av den 
delvis skadliga varan, resan, tjänsten. Utbudet hamnar nu på den optimala nivån och 
marknadseffektiviteten ökar. Därmed skapas en jämvikt där den 
samhällsekonomiska marginalkostnaden är lika med den privata 
marginalkostnaden plus den Pigouvianska skatten. 
 
planeringshorisont planning horizon 
Planeringshorisonten är hur lång tid en organisation behöver titta in i framtiden när den 
utarbetar en strategisk (långsiktig) plan. 

”What I wish is that railroad customers pay only the cost of transport, whether 
passenger or merchandise, just as they would on former means of transport if 
unlimited competition existed. I am very much disposed to adopt any solution that 
leads to this result” 
 

Jules Dupuit 1804 – 1866 
 
Fransk ingenjör och nationalekonom som introducerade den ”avtagande 
marginalnyttan” och  visade att det är  samma sak som den nedåtlutande 
”efterfrågefunktionen”. Han skrev och utforskade också om ”monopol”, 
”prisdiskriminering”, ”marginalkostnadsprissättning” och ”kostnadsnyttoanalysen” ! 
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planeringsunderlag basis for planning 
Allt underlag som behövs och används för en planering. Är bredare än beslutsunderlag.  
 
planeringsvilla planning fallacy 
Tendensen att underskatta tid, kostnader och risker med framtida åtgärder och samtidigt 
överskatta fördelarna från samma åtgärder. Planeringsvillan resulterar i tidsöverskridanden, 
kostnadsöverskridanden och brister i att rätt uppskatta effekter och nytta av åtgärder. 
Fenomenet uppstår ibland oavsett individens vetskap om att tidigare skattningar varit fel. 
Se kognitiv bias (partiskhet), optimism bias och felslut från kostnadsnyttoanalys. 
 
platooning platooning 
se konvojkörning 
 
plattformen för samhällsekonomiska analyser platform for economic analysis 
Naturvårdsverket ska enligt sin instruktion från regeringen samråda med andra 
myndigheter och utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av 
samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet. De leder därför 
myndighetssamverkan ”Plattformen för samhällsekonomiska analyser” med en 
samrådsgrupp bestående av representanter från Boverket, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, 
Energimyndigheten, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelserna via RUS.  
 
politikområde policy area 
Utgifterna i statsbudgeten76 är indelade i 27 utgiftsområden. Nummer 22 är 
Kommunikationer. EU-representationen77 arbetar med ett antal ”politikområden” i 
anslutning till EU:s indelning. Ett av dessa heter ”infrastruktur” och ansvarar för transport- 
och energifrågor samt digitaliseringsfrågor. Infrastrukturdepartementet78 ansvarar för 
frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt 
energifrågor. 
 
politisk betalningsvilja political willingness to pay (pWTP) 
Är en värderingsmetod som man tar till i undantagsfall när individernas preferenser, 
beteenden och betalningsvilja för någon nyttighet eller kostnad inte går att fånga eller för att 
statsmakten så bestämt. Anledningen till att man undviker detta är att utilitarismen utgår 
från att det är människornas egna upplevda nytta utility vi skall söka maximera samt att om 
man använder sig i stor utsträckning av politiskt fastställda värderingar blir det rundgång i 
systemet, det vill säga det blir till slut inget informationsvärde kvar om medborgarnas och 
näringslivets preferenser. Anledningen till att den samhällsekonomiska analysen skall 
vara ett av beslutsunderlagen är ju just att de som skall fatta de politiska slutliga besluten 
om infrastruktur och transportsystem som ett av underlagen skall kunna få ta del av vilka 
preferenser och  betalningsvilja som medborgare och näringsliv har för de olika förslagen. 
I den svenska samhällsekonomisk analysen har den politiska betalningsviljan för reduktion 
av koldioxid tidigare utgått från den politiskt beslutade storleken på koldioxidskatten  
och senare utifrån den politiskt beslutade reduktionspliktsavgiften. Skadekostnaden 
för utsläpp av ett kg koldioxid och andra klimatgaser (koldioxidekvivalenter) är 
svårvärderat varför de flesta länder utgår från någon form av reningskostnad, 
minskningskostnad, åtgärdskostnad abatement cost som förhåller sig till politiskt 
fastställda klimatmål och överenskommelser.  
 
politisk ekonomi political economy 

                                                 
76 Statens budget: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ 
77 EU-representationen Politikområden: https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eu-
representationen/politikomraden/ 
78 Infrastrukturdepartementet: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/ 
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Politisk ekonomi är den ursprungliga benämningen på samhällsekonomi.  Från slutet av 
1800-talet började termen economics som är en kortform för economic science användas i 
engelskan i stället för political economy. I Tyskland och några andra länder användes 
istället nationalekonomi.  
Många ekonomer använder numera termen politisk ekonomi enbart för sådant som är 
direkt politiskt som till exempel ”ekonomisk politik”. Däremot används sedan 1960-talet 
termen i sin gamla betydelse av ekonomer som är i opposition till den neoklassiska 
huvudströmmen och knyter an till den klassiska och den marxistiska traditionen. 
Innehåll se under samhällsekonomi. 
 
population population 
En större grupp individer eller företeelser som kan göras till föremål för stickprovs- och 
urvalsundersökningar och beräkningar. 
 
positiv analys, positiv nationalekonomi positive economics, positive analysis 
En analys som vill beskriva och förstå världen utan lägga någon värdering på den eller 
komma med rekommendationer. En analys kan innehålla både en positiv och en normativ 
del. Jämför med normativ analys.  
 
postulat postulate 
Vanligen detsamma som axiom. Ibland begränsar man dock termen till logiska grundsatser 
som är gemensamma för alla discipliner och använder termen ”postulat” för grundsatser 
som är specifika för en viss disciplin. 
 
potentiell Paretoförbättring, potentiellt Paretosanktionerad, potentiell 
Paretoeffektivitet potential Pareto improvement, potential Pareto efficiency 
Ett positivt nettonuvärde från en nyttokostnadsanalys av ett projekt indikerar 
förmågan att öka välfärden genom att kompensera förlorare så att ingen har det sämre efter 
genomförandet av projektet. Annat namn på Kaldor-Hicks kriterietest. 
En åtgärd eller resursfördelning i vilken någon får det bättre och någon får det sämre, men 
den som får det bättre kan kompensera den som fått det bättre. Notera att det är 
befintligheten av möjligheten till kompensation som krävs, inte att den verkligen utgår, för 
att åtgärden ska definieras som potentiellt paretosanktionerad. Se Kaldor-Hicks. 
 
praxis practice 
Vedertaget handlingsmönster. 
 
prediktion, prognos prediction 
Ett uttalande om vad man tror kommer att hända i framtiden. Inom sannolikhetsteorin en 
uppskattning av ett kommande utfall. 

prediktor predictor 
En prediktor är en oberoende variabel som används i regressionsanalyser. Ger 
information om beroende variabler angående ett visst resultat. 
 
preferens, företräde preference 
En preferens är uttryck för något som en person föredrar före något annat. Preferenser 
beskriver tycke och smak och avgör hur individer prioriterar. Inom transportekonomi söker 
man fånga människors preferenser och beteenden inom transportområdet för att få 
rättvisande modeller och analyser som bygger på vad individer och företag föredrar och hur 
de väljer att färdas och transportera vid olika förutsättningar. 
Våra preferenser ligger till grund för de utvärderingar och val som vi människor gör 
oavbrutet, ofta i förhållande till praktiska resonemang. Till skillnad mot priser på varor, 
personlig inkomst eller tillgänglighet av olika varor bestäms preferensernas karaktär utifrån 
personernas smak. Vi förväntas oftast agera i vårt eget intresse dvs uppträda rationellt och 
agera efter vad som stämmer med vår egen uppsättning preferenser när vi ställs inför 
valsituationer. Det stämmer ofta men inta alltid (se beteendeekonomi) men tillräckligt 
ofta för att man inom transportekonomin med många människor inblandade kan få fram 
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genomsnittliga värderingar som ger samstämmighet mellan uppmätta preferenser, 
betalningsvilja och verkliga beteenden i trafiken. I takt med att framförallt 
beteendeekonomin och kunskaper om puffar kan sambanden bli alltmer giltiga och till 
del påverkansbara även för mindre populationer av människor. Se även stora talens 
lag. 
 
primär marknad primary market 
Behandlas under direkta effekter. 
 
primära effekter primary impacts 
Behandlas under direkta effekter. 
 
principal agent problemet principal-agent problem 
Teorin om förhållandet mellan en huvudman och en agent, och de problem som kan uppstå 
från denna situation. Huvudproblemet uppstår eftersom huvudmannen inte kan övervaka 
vad agenten gör och agenten tenderar att agera i sitt eget intresse, mer än huvudmannens. 
 
prisdifferentiering price differentation 
Se prisdiskriminering. 
 
prisdiskriminering, prisdifferentiering price discrimination, price differentiation 
Innebär att man erbjuder produkter och tjänster till olika pris på olika marknader eller till 
olika grupper eller beroende på hur långt kvar det är till konsumtion (SJ biljetter) eller att 
debitera kunder olika priser beroende hur stora kvantiteter man köper. Teoretiskt handlar 
det om att företag söker få del av konsumentöverskottet.  
 
priselasticitet price elasticity 
Visar hur en prisförändring på en nyttighet påverkar efterfrågan.  
Definieras som efterfrågeelasticitet och korspriselasticitet. 
 
prisindex price index 
Mått på genomsnittliga prisförändringar. Prisindex beräknas som en summa av vägda 
priskvoter, Pt/P0, där P0 är priset för en vara vid en bastidpunkt 0 och Pt är priset vid en 
jämförelsetidpunkt t. Valet av vikter bestämmer vilken typ av index som erhålls och vilka 
egenskaper det har. Det finns flera olika prisindexindex. Jämför med index. 
 
priskonsumtionskurvan price-consumption curve 
Priskonsumtionskurvan visar hur en konsuments konsumtionsval förändras när priset på en 
av nyttigheterna ändras. Den ritas genom att ansluta de punkter där budgetlinjen möter  
indifferenskurvorna. Se figur 33 och tänk en linje som förenar  e0 och e1. 
 
prisnivå price level 
En jämförelse av priser inom en bransch, en varugrupp eller något annat som 
är möjligt att göra en genomsnittsberäkning på. 
Se figur 1. 
 
privat marginalkostnad (MKP) marginal private cost (MPC) 
Den privata kostnaden för en extra enhet för en vara som enskilt företag upplever (eller 
någon som kör sitt privata fordon). Tar endast hänsyn till de uttryckliga och underförstådda 
kostnaderna som exempelvis bilisten står inför i form av kostnader för slitaget på fordonet 
och drivmedelskostnaderna men inkluderar inte kostnaderna för externa effekter. 
Sambandet är att privat marginalkostnad plus extern marginalkostnad är 
samhällsekonomisk marginalkostnad. MKP + MKE = MKS.  
Se figur 23a och 23b. 
 
privat marginalvärde marginal private benefit (MPB) 
Se samhällsekonomiskt marginalvärde marginal social benefit (MSB). 
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privat nytta (båtnad) private benefit 
Privat nytta (båtnad) benefit är den nytta som en individ eller företag som är direkt 
involverad i en transaktion upplever. Den privata nyttan för en konsument kan därför 
beskrivas som nytta utility och för ett företag som vinst profit. Jämför med extern nytta 
external benefit. Se även nytta och nytta utility and benefit. 
 
privat nyttighet (varor, tjänster) private good 
Privata nyttigheter är de vars ägande är begränsat till gruppen eller individen som köpte 
nyttigheten för egen konsumtion. Privata varor skiljer sig från kollektiva nyttigheter, 
som är tillgängliga för alla oavsett inkomstnivå. Oftast kallas privata nyttigheter bara för 
nyttighet good. 
 
privat kostnad private cost 
Den privata kostnaden är varje kostnad som en person eller ett företag betalar för att köpa 
eller producera nyttigheter (varor och tjänster). 
Privat kostnad + kostnader för externa effekter = samhällsekonomisk kostnad. 
Jämför med samhällsekonomisk effektivitet (handling) social efficiency. 
 
probabilistisk probabilistic 
Som har med sannolikhet att göra. 
 
probit modell probit model 
En diskret valmodell som liknar en  logitmodell men som ger större beräkningstrygghet 
i beräkningarna. 
 
problemägare problem owner 
Den aktör som har ansvar och rådighet över problemets lösning eller del av lösning. 
 
procedur bias procedural bias 
Är när press läggs på de som skall besvara en undersökning vilket får dem att svara snabbt. 
Till exempel kommer de som skall fylla i en lång undersökning under en kort arbetspaus 
sannolikt skynda sig igenom frågorna istället för att tänka igenom sina svar ordentligt. 
 
producentpris producer price  
Se under faktorpris 
 
producent pris index (PPI) producer price index (PPI) 
Producentprisindex (PPI)79 mäter prisutvecklingen för produkter producerade av svenska 
företag, totalt och för olika produktgrupper.  
 
producenternas marginalkostnader producers marginal costs 
Förändringen i den totala produktionskostnaden som kommer från att tillverka eller 
producera ytterligare en enhet. 
 
producentöverskott PÖ producer surplus PS 
Producentöverskott är skillnaden mellan det pris som en producent är villig att 
tillhandahålla en viss vara eller tjänst för och det pris som producenten faktiskt får. 
Producentöverskott är samma sak som företagsekonomiskt kallas för täckningsbidrag det 
vill säga intäkter minus rörliga kostnader. Producentöverskottet är skillnaden mellan det 
pris producenten är villig att sälja resan för (marginalkostnaden) och det pris hen i 
verkligheten säljer resan för. I transportområdet handlar det bland annat om de 
förbättringar i generaliserad kostnad som operatörer får till följd av en åtgärd. 
Se figur 4. 
 

                                                 
79 https://www.scb.se/vara-tjanster/scbs-olika-index/index-for-producent--och-importindex/producentprisindex-
ppi/ 
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produktionseffektivitet productive efficiency, social efficiency 
När produktionen är fullt effektiv i en ekonomi. För företagen gäller att de är maximalt 
tekniskt effektiva och för produktionen att den är maximalt priseffektiv (allokativ 
effektivitet) samt att produktionen bedrivs i sådan skala att kostnaderna per produktenhet 
minimeras. En teoretisk konstruktion av en ekonomi som används som ett riktmärke för att 
jämföra faktiska förhållanden mot.  Se perfekt konkurrens och figur 6. 
 
produktionsfaktorer factors of production 
Är de resurser som används i produktionsprocessen av varor, resor och tjänster. 
Traditionellt har man hit räknat arbete (kunnande och mänsklig energi), realkapital 
(byggnader, anläggningar och maskiner) och jord (naturtillgångar).  
Infrastruktur och institutionella ramar för ekonomisk verksamhet räknas också som 
viktiga produktionsfaktorer.  
Inom arbete är även kvalitativa och individberoende faktorer väsentliga, exempelvis 
utbildning, vetenskap, teknisk kompetens, företagande, innovationsförmåga och ledarskap. 
Kan möjligen sammanfattas som humankapital. 
 
produktionsfunktionsmetoden (PF) production function method (PF) 
Är en värderingsmetod inom avslöjade preferenser (RP).  
Används ibland när ekosystemtjänster används i produktionen av någon marknadsvara. 
När det går att mäta hur efterfrågan och utbud förändras av tillgång på 
ekosystemtjänsten går det också att värdera förändringen ekonomiskt. Användningen av 
metoden kan begränsas av otillräcklig data och otillräckliga kunskaper om hur naturen 
fungerar som produktionsfaktor. 
 
produktionskostnad production cost 
Totalkostnad exklusive byggherrekostnad. Är den kostnad som används vid kalkylering, 
budgetering och uppföljning av anläggningskostnader inom investeringsverksamheten för 
infrastruktur. 
 
produktionsmöjlighetskurva production possibility curve 
En kurva som visar den största kombination av varor och tjänster som en ekonomi kan 
producera under en viss tidsperiod om produktionsfaktorerna används full ut. Befinner 
sig en produktion innanför denna kurva finns det outnyttjad kapacitet. Se figur 3. 
 
produktivitet productivity 
Med produktivitet i Trafikverket avses förhållandet mellan prestationer (leveranser) och 
insatta resurser baserat på mätbara mängder. Ett företags hushållning kan bland annat 
mätas som den prestation företaget utför i relation till den resursförbrukning företaget 
orsakar. Det kan beskrivas som att åstadkomma mesta möjliga utflöde med ett bestämt 
inflöde eller att prestera mesta möjliga utflöde med så litet inflöde som möjligt. Företagets 
Produktivitet = Utflöde/Inflöde. Kvoten kan resultera i antal produkter som kan produceras 
per timme. 
Företagen bidrar till BNP genom att företagets produktion minskas med värdet av 
insatsvarorna som har använts och detta är företagets förädlingsvärde. 
Produktiviteten används därför ofta som ett mått på effektiviteten efficiency i 
produktionen av varor och tjänster genom att man dividerar förädlingsvärdet med antalet 
arbetade timmar i kronor. Man får då fram ett mått på arbetsproduktivitet det vill säga 
produktion (förädlingsvärde) per arbetad timme. 
 
prognos,  forecast, prediction, prognosis 
Som allmän term är prognos eller framtidsbedömning en förutsägelse om kommande 
utveckling eller förlopp vanligen grundad på iakttagbara fakta, medan skattning avser en 
bestämning vid en tidpunkt som redan inträffat. Se trafik- och transportprognoser. 
 
prognos- och analysmodeller forecast and analysis models 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 

https://sv.wikiversity.org/w/index.php?title=Kurva&action=edit&redlink=1
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prognos-, analys- och kalkylverktyg transport models 
Finns presenterade på Trafikverkets hemsida.80 
 
prognosmodeller forecast models 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 
 
prognosår forecast year 
I svensk prognosmetodik är det vanligt med två prognosår (prognosår 1 och prognosår 2) 
som utgår ifrån en lägesbeskrivning av transportsystemet med avseende på trafik utifrån 
olika ekonomiska omvärldsfaktorer. Det är nyttoeffekterna beräknade för dessa år som 
ligger till grund värderingen av effekter under mellanliggande år, genom upp- och/eller 
nedräkningar av trafikvolymer, kostnader och nyttoeffekter. Jämför med extrapolering 
och interpolering. I modellerna finns även brytår där trafiktillväxten kan vara olika före 
och efter ett brytår. Det vanligaste är att brytår och prognosår sammanfaller. 
 
programvara, mjukvara, program software 
Programvara är de program, operativsystem och annan kod som är en nödvändig del av en 
dator och som realiseras som ettor och nollor. På engelska använder man ordet software 
mjukvara. Det finns ingen betydelseskillnad mellan mjukvara och programvara och båda 
orden används på svenska. Även ordet program kan användas synonymt med programvara 
och mjukvara. 
App och applikation är exempel på programvara men det finns flera typer av program. 
 
projekt project 
Projekt är unikt, avgränsat i tid och omfattning. Används bland annat som definition för alla 
skeden i investeringsprocessen. Se även åtgärd. 
 
projektionsproblem projection bias 
Är ett självprognosfel som innebär att vi har en tendens att överskatta hur mycket vårt 
framtida jag kommer att dela samma övertygelser, värderingar och beteenden som vårt 
nuvarande jag, vilket kan få oss att fatta kortsiktiga beslut. 
 
proportionalitetsprincipen principle of proportionality, proportionality principle 
Den allmänna principen att myndigheter inte skall använda mer ingripande åtgärder än som 
krävs med hänsyn till ändamålet. 
 
proportionell proportional 
Proportionell är när ett värde står i en bestämd relation till något annat. 
 
proxy proxy 
Proxy data betyder i vetenskapliga sammanhang att man vill mäta eller uppskatta något som 
inte kan mätas direkt, där man då istället mäter något annat som har en känd relation till 
det man egentligen ville undersöka. All proxy är behäftad med en något större osäkerhet än 
vid direkt mätning av det man vill mäta. Vilken mätmetod som använts, samt en redovisning 
av skattad osäkerhet i relationen mellan proxy och sökt information bör därför alltid anges.  
Jämför med empirisk data. 
Proxy server är i ett datanätverk en server som fungerar som mellanhand mellan den dator 
användaren använder och internet och servrar som har begärd information eller resurs. 
 
publiceringsbias publishing bias, publication bias 
Är en typ av partiskhet som kan förekomma i akademisk forskning. Uppstår när resultatet 
av experiment eller en forskningsstudie påverkar beslutet om det ska publiceras eller på 
annat sätt distribueras, eller inte. Övervikten av publiceringar som visar upp ”positiva” 
resultat stör balansen och kan medföra att en felaktig bild skapas. 

                                                 
80 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/ 
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puffa, knuffa (vänligt), nudga nudge 
Puffning nudging är samlingsbegrepp inom beteendeekonomi som används för att 
beskriva policyverktyg vars syfte är att underlätta för individer att fatta beslut som främjar 
deras välfärd utan att begränsa deras handlingsfrihet. Detta kan ske genom att man 
påverkar rutinbeteenden eller förenklar val i situationer med komplex information. Genom 
en puff eller liten vänlig knuff stimuleras vi att göra rätt utan straff eller belöning. Puffning 
är tänkt att hjälpa individer att fatta ett för dem själva och andra gynnsamma beslut.  
Exempel på en sådan puff är när du vid övergång till 40-sträcka ibland påminns om 
hastighetsförändringen via en digital skylt som meddelar att du fortfarande kör för fort, eller 
som i Danmark att du informeras om hur många som dött på vägen. Andra områden där 
metoden kan användas kan exempelvis vara att stimulera samåkning och att åka kollektivt. 
En puff nudge är oberoende av ekonomiska incitament, den ger med andra ord inte en 
belöning till användarna för att göra rätt. Att ge en belöning till den som beter sig rätt kallas 
istället för att ge en kram hug. Både att puffa och att krama tillhör de mjuka metoderna, till 
skillnad från att straffa den som gör fel, jämför med fartkameror och poliskontroller i 
exemplen.   
Begreppet puffa nudge myntades av Richard Thaler som år 2017 tilldelades Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.  

 
puffning, nudging nudging 
Se puffa nudge. 
 
punktelasticitet point elasticity 
Se elasticitet. 
 
punktlighet punctuality 
Punktlighet på järnväg redovisas med ett ”Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM)” som 
redovisar andelen planerade tåg, dagen innan avgång, som ankommit till station enligt 
tidtabell samt inom olika tidsintervall. Aktuell statistik redovisas på Trafikanalys sida om 
punktlighet.81 
 
punktskatt excise dutie, selective tax 
Speciell konsumtionsskatt som läggs på särskilt utvalda varor och tjänster. Flera 
punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra 
konsumtionen i en viss riktning. Exempelvis: Energiskatt på elektrisk kraft, energiskatt 
bensin, energiskatt oljeprodukter, koldioxidskatt bensin, koldioxidskatt oljeprodukter, 
flygskatt, fordonsskatt, vägavgifter, trängselskatt, skatt på trafikförsäkringspremier. 
 
punktskattning point estimation 
”Punktskattning” är en metod att från ett observerat stickprov beräkna ett närmevärde till 
en okänd parameter i en sannolikhetsfördelning. De vanligaste exemplen 
är medelvärde, som används som punktskattning till väntevärde, och stickprovsvarians, 
som används som punktskattning till varians. Vanliga mått på kvaliteten på en 
punktskattning är bias och medelkvadratfel eller standardavvikelse. En punktskattning 

                                                 
81 https://www.trafa.se/sok/?query=punktlighetsm%C3%A5ttet 

 

”If you want to encourage some activity, make it easy” 
 
Richard H. Thaler 
Professor of Behavioural Science and Economics, 
Nobel memorial prize in Economic Sciences 2017 
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som har bias lika med noll kallas väntevärdesriktig. Vanliga metoder att beräkna 
punktskattningar är momentmetoden och Maximum-Likelihood-metoden. 
 
påstådda val conjoint analysis, stated choice, 
Syftet med conjoint analys är att avgöra vilken kombination av ett begränsat antal attribut 
som är mest betydelsefulla avseende respondentens val eller beslutsfattande. Till skillnad 
från de flesta andra frågetekniker innebär påstådda val att man tar hänsyn till alla eller 
många av egenskaperna på samma gång. 
 
påverkan impact 
se effekt (kraftfull) 
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Q, R 
 
QALY, kvalitetsjusterade levnadsår QALY quality-adjusted life years 
Är ett mått med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra. Man tar inte 
enbart hänsyn till hur många år extra som olika medicinska insatser kan medföra utan tar 
också hänsyn till upplevd kvalité på dessa år. En fullt frisk person anses ha värdet 1 och en 
död har värdet 0. Ett år i full hälsa motsvarar 1 QALY. Ett QALY mått kan räknas ut genom 
att patienter skattar sin hälsa. 
 
RailSys RailSys 
Är ett simuleringsverktyg för järnväg som Trafikverket använder för att göra jämförelser 
mellan olika alternativ och olika tidtabeller för att se om den ena varianten är mer robust 
än den andra och för att synliggöra flaskhalsar och ta reda på om infrastrukturen är 
tillräckligt dimensionerad. I RailSys kan stokastiska primärstörningar läggas in på 
tågen på önskade platser.82  
 
rampopulation frame population 
Den population som en undersökning (faktiskt) utgick ifrån. 
 
ramvillkor framework conditions 
Ett ramverk är en särskild uppsättning regler, idéer eller övertygelser som du använder för 
att hantera problem eller för att bestämma vad du ska göra. En uppsättning ramvillkor kan 
exempelvis resultera i figur 21. 
 
rangkurva rank curve 
För att kunna visa vägtrafikens variation över året behövs trafikindex och ”rangkurvor”. 
Rangkurvan beskriver hur trafiken fördelar sig över årets 8760 timmar. Den ska mäta 
trafikefterfrågans fördelning. ÅDT utgör summan av trafiken under de 8 760 timmarna 
dividerad med 365.  
 
rangordning ranking  
Att placera något i en ordningsföljd. I transportekonomi ofta att placera åtgärder i en 
”rangordning” utifrån nyckeltal som visar samhällsekonomisk lönsamhet eller någon annan 
egenskap. Jämför med beslutskriterier och nyckeltal och samhällsekonomisk 
analys. 
 
rationella beslutstagare rational decision makers 
Se rationella val. 
 
rationella förväntningar rational expectations 
En (omdiskuterad) teori inom makroekonomi som utgår ifrån att individerna baserar 
sina beslut på mänsklig rationalitet, tillgänglig information och tidigare erfarenheter, samt 
att dessa beslut de flesta gånger kommer att vara korrekta. Teorin används för att försöka 
förklara fenomen som inflation, räntenivåer och konjunkturcykler. 
 
rationella val rational choices 
Teorin om rationella val innebär att individer förlitar sig på rationella överväganden för att 
kunna göra rationella val som resulterar i resultat i linjen med egenintresset. Teorin 
förknippas med rationella beslutstagare och teori om en ”osynlig hand”.   
Teorin om rationella val byggde tidigare på att vi människor alltid fattar rationella val som 
tydligt överensstämmer med våra preferenser. Forskningen har visat att vi har olika 
former av kognitiv bias (partiskhet) och därmed begränsad rationalitet som fungerar 
tillräckligt bra i de allra flesta vardagliga situationer men som fungerar sämre inför beslut 
som inte är ofta förekommande, har långvariga konsekvenser, är komplexa och/eller 
innehåller många olika effekter att beakta samtidigt. För att kunna göra rationella val i 

                                                 
82 Kapacitet på järnväg 
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sådana frågor behöver vi ta hjälp av beslutsunderlag som bygger på de vetenskapliga 
kunskaper och metoder som människan har utvecklat. Jämför också med stora talens lag. 

 
reala optioner real options 
Reala optioner är val som företagets ledning ger sig möjlighet att göra för att expandera, 
ändra eller begränsa projekt baserat på ekonomiska, tekniska eller marknadsmässiga 
förhållanden.  
 
realränta real interest rate 
Se diskonteringsränta. 
 
reduktionsplikt duty to reduce 
 
redundans redundancy 
Inom infrastruktur och ekonomi avses ungefär att det till ett system lagts till extra 
komponenter eller funktionalitet för att göra systemet mer robust i händelse av fel i en 
enskild komponent eller vid kriser och störningar. 
 
referensprognos reference forecast scenario 
Se under trafik- och transportprognoser och basprognos. 
 
referensscenario reference scenario 
Se basprognos och trafik- och transportprognoser. 
 
regeln om halva nyttan (båtnad) rule of the half 
En sänkning av den generaliserade reskostnaden kommer att leda till att fler resor ger 
en nettoökning av nyttan benefit och att antalet resor därför ökar. Dessa resor 
kommer att generera ett konsumentöverskott för resenärerna. För nytillkommen trafik i 
form av nygenererad trafik har man alltid ofullständig information, eftersom man 
har uppgifter om den generaliserade transportkostnaden men inte om den maximala 
betalningsviljan för transporterna. ”Regeln om halva nyttan” är en metod som gör det 
möjligt att schablonmässigt uppskatta ändringar av konsumentöverskott för nygenererad 
trafik samt överflyttad trafik med hjälp enbart av data över förändringen. Vid tillämpning av 
regeln om halva nyttan beräknas nyttan för den nygenererade trafiken genom att man tar 
förändringen av transportkostnad per personkilometer eller tonkilometer som uppstår 
på grund av den aktuella åtgärden gånger volymen nygenererad trafik, alternativt 
överflyttad trafik, gånger 0.5. Se figur 29.  
 
 

”Vad som betonas i CBA är effektivitet…ofta kombinerat med fördelningshänsyn…  
Vi kan säga att sådana val baseras på teorin för rationella val.  
Enkelt formulerad innebär denna teori att när människor ställs inför flera 
valmöjligheter väljer de vanligen den, som troligen har det bästa utfallet…  
Tillämpat på beslutsfattare på t ex myndigheter skulle målet vara att åstadkomma den 
bästa lösningen för samhället (nationen) som helhet” 

 
”Kostnads-nyttoanalys” (2004) 
 
Bengt Mattsson 
professor emeritus i nationalekonomi 
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Figur 29. Generaliserad kostnad generalised cost  och regeln om halva nyttan rule 
of the half. 
 
regeringen, uppdragsgivare government, principal 
För Trafikverket är det regeringen som är uppdragsgivare och vars krav och mål man skall 
uppfylla. Regeringen styr Trafikverket via en förordning (2010:185)83 med instruktion för 
trafikverket, via årliga regleringsbrev84 och genom särskilda uppdrag, exempelvis 
planeringsuppdrag. 
Kopplat till transportekonomi finns i regeringens instruktion bland annat krav på 
Trafikverket att: 

 med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart  

 med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrens- kraftigt och långsiktigt 
hållbart transportsystem. 

 inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, 
miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde 

 utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska 
analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv 
kalkylering 

 ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser 

 svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter 

 i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart stegvis analysera val av åtgärder 

 bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i arbetet med 
länsplaner för regional transportinfrastruktur, 

 samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de 
transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till 
måluppfyllelsen. 

 årligen till regeringen redovisa de åtgärder som vidtagits…, samt deras kostnader 
och effekter. 

För myndigheten Trafikanalys finns på liknande sätt krav i regeringens instruktion85 att 

                                                 
83 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010185-med-instruktion-for_sfs-2010-185 
84 Regleringsbrev-Statsliggaren: https://www.esv.se/statsliggaren/ 
85 Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010186-med-instruktion-for_sfs-2010-186 
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 med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt 
redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

 ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. 

 svara för resvane- och varuflödesundersökningar. 

 kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för 
samhällsekonomiska analyser och följa den internationella modellutvecklingen på 
området.86 

 ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation 
till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska 
transportsektorn.87 

 
regeringskansliet (RK) government offices 
Myndighet som hjälper regeringen i arbetet. Regeringskansliet förbereder regeringens 
ärenden och stöder regeringen i det övriga arbetet. Regeringskansliet består av 
Statsrådsberedningen, de olika departementen samt en förvaltningsavdelning. Det är 
statsministern som är chef för Regeringskansliet. 
 
regional utveckling regional development 
Den regionala utvecklingspolitiken88 handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets 
utvecklingskraft och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala 
utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s 
regionalfondsprogram. 
 
regionala modeller regional models 
De regionala modellerna i Sampers består sammanlagt av 10.997 prognosområden i 
Sverige. För att tillgodose nätutläggningsverktyget Emmes begränsningar och för att hålla 
nere beräkningstiderna för prognoskörningar har Sverige delats in i fem geografiska delar. I 
de regionala modellerna är privatreseärendet uppdelat i fem olika undermodeller och 
tjänsteresandet uppdelat i två modeller beroende på om resan startar i hemmet eller från 
arbetsplatsen. Se även nationell modell. 
 
regionalekonomi regional economics 
Ekonomisk teori som tillämpas på studiet av ekonomiska storheters variation i det 
geografiska rummet. ”Regionalekonomi” kan indelas i två huvudsakliga forskningsområden: 
i/ ekonomisk interaktion mellan olika regioner vilket inbegriper bland annat studier av 
handel, omflyttning, transporter, överföring av meddelanden och kunskapsspridning. ii/ 
rumsliga variationer i användningen av mark och andra knappa naturresurser. 
 
regionalekonomisk analys regional economic analysis (EU) 
En analys av hur en regions ekonomi påverkas. Se även kommunekonomisk, 
statsfinansiell och samhällsekonomisk analys. 
 
regionförstoring regional enlargement 
Regeringen89 har även beskrivit att man bör genomför åtgärder som gör det möjligt att 
pendla över större avstånd så att tillgängligheten blir över större funktionella regioner. 
Förväntan är att man kanske kan få bättre matchning av utbud och efterfrågan på 
arbetskraft samt en mer differentierad och dynamisk arbetsmarknad samt öka 
sysselsättning och produktivitet samt ge hållbar tillgång till service, vård och 
fritidsaktiviteter. Se figur 26. 
  

                                                 
86 Trafikverkets modellutveckling och Internationell modellutveckling: https://www.trafa.se/uppdrag/fler-
uppdrag/folja-modellutvecklingen2/ 
87 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader: https://www.trafa.se/etiketter/transportekonomi/ 
88 Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-utveckling/ 
89 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader: https://www.trafa.se/etiketter/transportekonomi/ 

https://www.trafa.se/uppdrag/fler-uppdrag/folja-modellutvecklingen2/
https://www.trafa.se/uppdrag/fler-uppdrag/folja-modellutvecklingen2/
https://www.trafa.se/etiketter/transportekonomi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-utveckling/
https://www.trafa.se/etiketter/transportekonomi/
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regionintegrering regional integration 
Regeringen90 har beskrivit att man bör genomföra åtgärder som ger bättre 
pendlingsmöjligheter och därmed ökad tillgänglighet inom en region. Förväntan är att 
man kanske kan få bättre matchning av utbud och efterfrågan på arbetskraft samt en mer 
differentierad och dynamisk arbetsmarknad samt öka sysselsättning och produktivitet samt 
ge hållbar tillgång till service, vård och fritidsaktiviteter. Se figur 26. 
 
regressionsanalys regression analysis 
Är en statistisk metod där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerad data. 
Med regression undersöker man sambandet mellan variabler där en variabel är den som 
påverkas och är beroende (Y) och en eller flera variabler är påverkande och oberoende (Xi). 
Det innebär att vi kommer använda X för att förutsäga värdet på Y.  
Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och 
ekvationen för regressionsanalysen ser då ut så här: 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖.  Där a är intercept (där 
linjen startar på Y-axeln) och bX tillsammans avgör regressionslinjens lutning.  b 
beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt och för det 
används exempelvis metoderna maximum likelihood eller minstakvadratmetoden.  
Vid analyser inom transportområdet måste man ofta använda lite mer avancerade metoder 
än den enkla linjära regressionen. Regressionslinjen behöver till exempel inte alls vara rät 
och det kan handla om ett stort antal variabler. Regressionsanalys används i stor 
utsträckning vid prediktion och trafik- och transportprognoser. Regressionsanalys 
används även för att utläsa kausala orsakssamband mellan de oberoende och beroende 
variablerna. Regressionsanalys överlappar också med metoden för maskininlärning. 
Eftersom det finns ett flertal mer avancerade metoder som passar med olika 
datauppsättningar är det viktigt att när regressionsanalys skall göras för prediktion och för 
att utläsa kausala samband så måste forskaren kunna motivera varför befintliga relationer 
mellan data kan ha prediktionskraft för ett nytt område eller varför ett samband mellan 
variabler kan tolkas som en kausal effekt eller orsakssamband. Se figur 17, 25 och 26.   
 
regressionslinje regression line 
Se regressionsanalys. 
 
reinvestering renewal, reinvestment 
Åtgärd i form av utbyte av järnvägs- eller vägstillgång, där grundsyftet är att återställa eller 
bibehålla tillgångens funktion. 
Reinvestering är i huvudsak större åtgärder där befintlig infrastruktur ersätts av 
motsvarande tillgångar eller tillgångar som är snarlika. Syftet är inte att förändra 
funktionalitet. 
Anmärkning: Jämför med ”nyinvestering” (enhancement) som är en åtgärd som initieras för 
att i huvudsak förbättra tillgångarnas funktion i form av en investeringsåtgärd. 
Nyinvestering kan avse ny funktion eller modifiering av befintlig funktion. 
 
rekyleffekt rebound effect 
Ett exempel på rekyleffekt är att bränsleeffektiviteten i personbilar ökade efterhand bland 
annat till följd av ökade krav. Trots ökade bränsleskatter blev bilkörning relativt billigare 
över tid, vilket resulterade i att användare körde mer och köpte större bilar trots att 
literpriset ökade.  Rekyleffekter handlar om att åtgärder har både en substitutionseffekt 
och en inkomsteffekt. Se figur 33. 
 
relativpris relative price, real price 
Förhållandet eller bytesvärdet mellan priset på en resa eller vara och priset på en annan resa 
eller vara. Ett relativpris visar en alternativkostnad. 
 
reliabilitet reliability 
Se tillförlitlighet. 

                                                 
90 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-
investeringar_H803151 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
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reningskostnad, minskningskostnad, åtgärdskostnad abatement cost.   
Se marginalkostnaden för utsläppsreducering (MKU) marginal abatement cost 
(MAC). 
 
representativitetbias representativeness bias 
Kan uppstå när likheten mellan objekt eller händelser förvirrar vårt tänkande om 
sannolikheten för ett visst resultat. Vi människor gör ofta misstaget att tro att två 
liknande saker eller händelser samvarierar mer än vad de faktiskt gör. Jämför med 
kognitiv bias. 
 
resa trip 
Förflyttning av en individ från en plats till en annan för att utföra en aktivitet. I 
transportmodell: Den grundläggande analysenheten vid en resandeprognos. 
 
reseattraktion trip attraction 
En resa som genereras av ett hushåll har en reseattraktion från en zon i transportnätverket. 
Antalet attraktionspunkter i en zon är proportionellt mot markanvändningen i den zon som 
är kopplad till den typ av resa som hushållet söker. Reseattraktioner representeras vanligtvis 
som aggregerade regressionsmodeller (se regressionsanalys) som utgår från 
insamlade data. 
 
resecenter travel center 
Ett resecentrum brukar innehålla järnvägsstation och busstation för fjärrbussar men det 
kan även vara hållplats för lokal busstrafik. Syftet med ett resecentrum är att underlätta för 
passagerare att byta mellan olika trafikslag. 
 
reseefterfrågan travel demand 
Se efterfrågan. 
 
resefördelningsmodell trip distribution model 
Se från/till analys trip distribution analysis. 
 
resegenerering, trafikgenerering  trip generation, travel generation 
Beräkningen av resegenerering innebär att det totala antalet resor som startar i varje 
område beräknas för hela det analyserade nätverket. 
 
resegenereringsanalys trip generation analysis 
I transportmodeller: En datainsamlings- och analysprocess som används för att beräkna 
antalet resor som varje zon kommer att producera och attrahera. 
 
resekostnadsmetoden travel cost method (TCM) 
Är en värderingsmetod baserad på faktiskt beteende inom avslöjade preferenser (RP).  
Betalningsviljan för att besöka ett rekreationsområde kan skattas om det finns tillräckligt 
mycket data om hur mycket pengar och tid som folk lägger ned på att ta sig till området och 
från detta kan man härleda människors betalningsvilja för ökad tillgänglighet eller att slippa 
intrång. Utgångspunkten är att rekreationsvärdet för en individ av att besöka en specifik 
plats måste vara minst lika stort som hens kostnad, inklusive tid, för att göra det. 
 
resenärsnytta (båtnad) traveler benefit 
Nyttofördelar för resenärer, såväl förares som passagerares. Samt nyttofördelar på grund av 
ändrade fordonskostnader och minskade risker.  
 
reservationspris, aspirationspris reservation price, acceptance price 
Det högsta priset som en köpare är villig att betala för en vara eller tjänst. 
 
resuppoffring travel sacrifice 
Se tidsvärde, tidskostnad. 
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residualvärde residual value 
Är tillgångarnas nuvärde av det restvärde som återstår vid slutet av det sista året av den 
period som valts ut för utvärdering. (Används för närvarande inte i svensk CBA metod). 
 
resiliens, motståndskraft resilience  
Förmågan hos ett system (eller människor) att återhämta sig eller motstå olika störningar 
samt kunna hantera stor riskexponering i en komplex och föränderlig omgivning med hög 
osäkerhet. 
 
resmotstånd, impedans travel impedance 
Resmotstånd är det beräknade måttet på motståndet att färdas. Är en sammansatt funktion 
av restiden, reskostnaden och avståndet mellan frånnod och tillnod. Uttrycks ofta som en 
funktion av restiden. Används ofta synonymt med generaliserad kostnad. 
 
respondent respondent 
”Respondent” kan vara en person som svarar på en undersökning. För att hitta personer 
som är relevanta/representativa för en viss undersökning måste man göra ett urval, ett så 
kallat respondenturval 
 
restid travel time 
Restiden är en avgörande faktor för hur resenären beter sig i transportsystemet och därmed 
i transportmodellerna. Matematiska restidsfunktioner är en viktig del av modellsystemen. 
Restiden är oftast en uppoffring för resenären eftersom hen kunde ha använt tiden på ett 
alternativt näst bästa sätt. Se tidsvärde, tidskostnad. 
 
restidsindex travel time index (TTI) 
Visar förhållandet mellan den faktiska restiden och restiden vid fritt flöde, oavsett resans 
syfte. Om exempelvis TTI är >= 1.5 innebär det att om en resa tar 30 minuter vid fritt flöde, 
så kommer den att ta minst 45 minuter vid en trängselperiod. 
 
restidsosäkerhet travel time reliability, travel time uncertainty 
Graden av osäkerhet eller förutsägbarhet av restider i ett transportsystem. Inför en del 
resor kan förväntad restid mellan startpunkt och målpunkt upplevas som oförutsägbar. 
Utöver den vanliga variationen beroende på tid på dygnet, veckodag och årstid har restiden 
även en slumpmässig komponent. Denna osäkerhet innebär samhällsekonomiska kostnader 
då det kan innebära att man reser tidigare eller med andra färdmedel än vad man normalt 
skulle ha behövt eller att man kommer oväntat försent till sitt färdmedelsbyte och/eller 
målpunkt och så vidare. Sålunda kan restidsosäkerheten påverka såväl uppoffringen 
individen har av att resa och efterfrågan på olika färdmedel. Graden av restidsosäkerhet och 
restidens variation samt oväntade förseningar ingår i den generaliserade kostnaden för 
att resa och har därför en viktig plats i transportekonomiska analyser.  
 
restidsuppskattning travel-time estimation 
Ett mål för trafikstudier är uppskattning av restider, som i vid bemärkelse består i att 
utvärdera den tid som krävs för att resa från någon startpunkt origin till en destination 
destination. 
 
restidsvariation travel time variability, travel time variance 
Se restidsosäkerhet. 
 
restidsvärde, restidskostnad value of travel time (VTT) 
Se tidsvärde, tidskostnad. 
 
restriktion, begränsning constraint 
Restriktioner kan begränsa ett systems beteende och därmed pålägga lämpliga variabler i en 
trafikmodell. Exempelvis kapacitetsrestriktioner. 
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resultat results 
Är skillnaden mellan intäkter och kostnader. Samlingsbeteckning för vinst och förlust. Se 
figur 9. 
 
resursallokering resource allocation 
Fördelning av resurser i samhället mellan olika användningsområden. På ett sätt så man 
uppnår sina strategiska mål och når en ökad effektivitet. 
 
resurseffektivitet resource efficiency 
Resurseffektivitet innebär att vi använder våra begränsade resurser på ett effektivt och 
hållbart sätt med minimal miljöpåverkan. 
Resurseffektivitet är en av nyckelkomponenterna i EU:s strategi för att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. Syftet med strategin är att uppmuntra ekonomisk tillväxt som är smart 
(grundar sig på kunskap och innovation), hållbar (grön tillväxt är hållbarare på längre sikt) 
och för alla (eftersom en hög sysselsättningsnivå förbättrar den sociala och territoriella 
sammanhållningen). 
 
resurser resources  
Resursen är en tillgång som är känd och som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en 
produkt eller genomgå en process. Den är ett medel för att underlätta uppnående av ett visst 
mål. Exempel är arbetskraft, tid, kunskap, naturtillgångar, råvaror, energi och kapital 
resurser hos en stat, ett företag eller en individ. Ekonomiska resurser är lika med 
realekonomiska resurser i form av varor och tjänster, färdigvaror och insatsvaror, materiella 
och immateriella tillgångar. Finansiella resurser är lika med pengar och andra finansiella 
värdehandlingar. 
 
resvaneundersökning (RVU) travel survey 
Handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt 
som används och vad som är syftet/ärendet för resan.91 Jämför med 
varuflödesundersökning (VFU). 
 
resärende trip purpose 
Syftet med nästan alla resor är den aktivitet som resenären kommer att delta i vid sin 
målpunkt. Efterfrågan på resan härleds därför från efterfrågan på aktiviteten ifråga. 
Trafikprognosmodeller använder ofta aggregerade resärenden i matriser som visar reser 
från varje från-  och tillnod. 
 
riksbank, central bank central bank 
Sveriges Riksbank.92 
 
riksintresse national interest 
Geografiskt område som utpekats vara av nationell betydelse för något samhällsintresse. 
 
riksintresse för kommunikationer national interest for transportation 
Områden som bedöms vara av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Trafikverket ska 
efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter 
om områden som man bedömer är av riksintresse för kommunikationer med de fyra 
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart.93 
Exempelvis är delar av TEN-T nätet utpekade riksintressen. 
 

riktlinjer guidelines 
 

                                                 
91 https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/ 
92 https://www.riksbank.se/ 
93 Riksintressen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Riksintressen/ 
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riktmärkning, benchmarking benchmarking 
Jämförelse med andra, går ut på att hitta goda förebilder, bästa praxis och att lära av andra.  
 
risk risk 
Möjlighet till negativ utveckling eller negativt resultat. Att det föreligger risk för att något 
skall inträffa innebär också att man behöver uppskatta sannolikheten för att det inträffar. 
 
riskaversion, riskovillig risk aversion 
Ovilja att utsätta sig för risk. I ekonomiska sammanhang innebär ”riskaversion” att man 
kräver högre ersättning för att engagera sig i riskfyllda investeringar. 
 
riskneutral risk neutral 
Innebär att man är indifferent (neutral) inför de alternativ man står inför. 
 
risknyttoanalys risk-benefit analysis 
Är en jämförelse mellan riskerna i en åtgärd och dess nytta benefit. Används för att ta reda 
på om en åtgärd är värd att genomföra eller om riskerna är för höga. 
 
riskpremie risk premium 
Skillnaden mellan det förväntade värdet och den riskfria säkerhetsekvivalenten vid ett 
”spel”. 
 
rivalitet rivalry 
Konkurrens mellan människor eller grupper där var och en strävar efter att bli mer 
framgångsrik än den andra. 
I ekonomi anses en nyttighet vara rivaliserande om den ena konsumentens konsumtion 
förhindrar samtidig konsumtion från andra konsumenter eller om en konsuments 
konsumtion minskar en annan konsuments förmåga att konsumera densamma. Jämför med 
icke-rivalitet non rivalry och icke-uteslutbara non-excludable. 
 
robust robust 
Någon/något som tål påfrestningar väl eller som kan motstå eller övervinna ogynnsamma 
förhållanden. Se exempelvis ”Is CBA ranking of transport investments robust?” av Maria 
Börjesson et al. (2012b). 
 
rumslig fördröjning spatial lag 
En rumslig fördröjning  i ett system kan tyda på en möjlig spridningsprocess utifrån 
rumsliga beroenden. Händelser på ett ställe ger förutsägelser om liknande händelser på 
närliggande ställen i systemet. Analyseras med hjälp av regressionsanalys och ”rumsliga 
eftersläpningsmodeller spatial lag models”. 
 
rumsliga beroenden spatial dependencies 
Graden av korrelation (samvariation) mellan oberoende uppmätta värden observerade i 
ett geografiskt område/system. Se rumslig fördröjning. 
 
rutnät grid 
Exempelvis i Excel. 
 
rutter routes, paths 
I transportmodeller: Färdvägar genom ett nätverk som förbinder två platser. Rutter består 
av länkar och noder. En väg- och järnvägsrutt är en sammanhängande längd av 
infrastruktur. Vid landtransporter består rutterna av en kontinuerlig längd av infrastruktur 
(väg, järnvägslinje). Inom sjöfart och luftfart avgränsas rutten av regelverk genom 
administrativa beslut. 
Med hjälp av transportmodeller söker man den mest optimala eller kortaste rutten mätt som 
restid, avstånd eller generaliserad kostnad från startpunkt origin till destination 
destination. 
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I prognosmodellerna är det algoritmer som finner de kortaste rutterna som används för 
att generera restidsmatriser. 
 
ruttval route assignment 
Är samma sak som nätutläggning. 
 
ruttval nätutläggning trafik traffic assignment 
Se nätutläggning. Fjärde steget i fyrstegsmodellen. 

 
ruttvalsanalys trip assignment analysis 
I transportmodell: Processen som används för att beräkna rutterna för varje färdmedel som 
kommer att användas för att färdas från resans startpunkt origin till dess destination 
destination. Processen ger det totala antalet fordon eller passagerare som kan förväntas på 
de olika rutterna.  
 
ränta interest 
Se diskonteringsränta. 
 
rättighet, företrädesrätt prerogative 
Rätt att komma ifråga i första hand. Din rätt (som medborgare). 
 
rättmätighet legitimacy 
Vad som är i överensstämmelse med vad som är rätt och riktigt enligt vad som är både 
juridiskt och moraliskt rätt. Vad som är rättvist. 

  
rättmätigt justifiable 
Uppfyller naturliga krav på rättvisa equity.  
 
rättvis fördelning equity economics, economic equality 
Fördelningsanalysen i den samhällsekonomiska analysen skall ge underlag för 
beslutsfattarna för att förstå vilka omfördelningseffekter föreslagen åtgärd för med sig 
och utifrån det bedöma vad en rättvis fördelning skall vara. Se rättvisa, rättvis 
fördelning av välfärdseffekterna och rättvis fördelning i svensk 
transportpolitik. 
 
rättvis fördelning av resurser inom nuvarande generationer (i närtid) intra-
generational equity 
Se fördelningseffekter. 
 
rättvis fördelning av resurser mellan generationerna (över tid) inter-
generational equity 
Se fördelningseffekter. 
 
rättvis fördelning av välfärdseffekterna equitable distribution of welfare effects 
Alla åtgärder i transportsystemet innebär att det finns vinnare och förlorare i absoluta eller 
relativa termer. I fördelningsanalysen försöker vi hålla kolla på vilka grupper i samhället 
som gynnas och missgynnas. Det är viktigt för det kan visa vilka kompensatoriska åtgärder 
som kan behövas göras inom andra politikområden eller identifiera vilka som gynnats och 
vilka som inte behöver ytterligare stöd. Det är ju också så att de överskott som åtgärder 
skapar kan behöva omfördelas via skattesystemet för att nå de mål samhället satt upp. 
Stadsmiljöavtalen är exempel på när Trafikverket har fått i uppdrag att dela ut pengar till en 
annan del av transportsystemet för att stimulera måluppfyllelse inom utpekade områden. 
För mål där vi saknar metoder och effektmodeller för att kvantifiera effekter och beräkna 
nyttor får man göra kvalitativa expertbedömningar. För ett stort antal mål är det dessutom 
så att effektutfallet är mycket beroende av åtgärder och samordning från flera håll samtidigt. 
Exempelvis förutsätter en effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet att samspelet mellan nationell transportplan, länstransportplanerna 
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och den kommunala transportplaneringen funkar bra. Då kan det tillsammans ge positiva 
synergieffekter.  
 
rättvis fördelning i svensk transportpolitik fair distribution in Swedish transport 
policy 
I ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” (2021)94 beskriver 
regering och riksdag inom vilka områden man har förväntningar vad gäller 
fördelningspolitiken kopplat till transportpolitiken. Det bör ge input till inom vilka områden 
det är relevant att ta fram fördelningsanalyser som en del av de samhällsekonomiska 
beslutsunderlagen.  
Dels gäller det den långsiktiga hållbarheten över generationsgränserna med framförallt 
ett fossilfritt transportsystem i fokus.  
Inom nuvarande generationer gäller det  

 att transportsystemet ska vara jämställt, dvs likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

 att den samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara 

transportförsörjningen ska finnas för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

 att omställningen till ett fossilfritt samhälle samtidigt skall leda till minskade 

socioekonomiska skillnader mellan olika grupper i samhället och att 

transportsystemet ska medverka till att alla oavsett socioekonomisk situation, 

ålder, funktionsnedsättning får en god tillgänglighet. 

 att klyftorna i samhället ska minska. 
 
rättvisa fairness 
Är ett viktigt begrepp som används inom alla samhällsvetenskaper. Någon allmänt 
accepterad definition av rättvisa finns knappast. Sedan Aristoteles skiljer man mellan 
distributiv rättvisa, som handlar om hur resurser skall fördelas och som förutsätter 
intressekonflikter eller motstridande intressen och kompensatorisk rättvisa eller juridisk 
rättvisa som handlar om hur någon skall ersättas eller kompenseras. Det finns flera olika 
rättviseteorier och vad som upplevs som rättvisa ligger i betraktarens ögon. Hur man kan 
arbeta med rättvisa som del av bland annat transportekonomiska beslutsunderlag se under 
rättvisa (rättmätighet, jämlikhet) equity. För rättvis jämför med oväldig. 

rättvisa (rättmätighet, jämlikhet), equity 
Är ungefär rättmätighet och jämlikhet. Med rättmätighet menas att något är juridiskt 
eller moraliskt rätt, till exempel att en markinlösen skett rättmätigt. Med jämlikhet avses att 
fördelningen av resurser (till exempel av inkomster) är så lika som krävs för att uppnå 
rättvisa. 

                                                 
94 Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-

investeringar_H803151 

 

”It is but equity” 
“that they who feed, cloth and lodge the whole body of the people, should have such a 
share of the produce of their labour as to be themselves tolerably well fed, cloathed and 
lodged” 

 
”The Wealth of Nations” 
 

Adam Smith 1723 – 1790 
 skotsk nationalekonom och moralfilosof  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
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”Rättvisa equity”  är ett normativt mått på rättvisa för användare och icke-användare av ett 
transportsystem som sätts i förhållande till kostnader och nytta benefit. Det finns inget 
entydigt svar på vad rättvisa är eller hur det ska mätas. Vad som är ”lagom” rättvisa det vill 
sägas hur man avväger mellan effektivitet och rättvisa, jämlikhet är i grunden en 
ekonomisk avvägning mellan det marginella värdet av att öka rättvisan och 
marginalkostnaden för att genomföra det. En sak som är mätbar är den avtagande 
marginalnyttan av ökad inkomst eller förmögenhet men det är endast en del av det som 
kan anses vara rättvisa. Skatter och tillgång till service, vård och möjlighet att använda 
exempelvis infrastruktur etcetera är viktigt för individens nytta.  
Avvägningen mellan effektivitet och rättvisa, jämlikhet sker via demokratisk politisk 
diskussion och fördelningspolitiskt beslutsfattande. Transportekonomiska beslutsunderlag i 
form av  fördelningsanalyser kan utgöra objektiva underlag för den fördelningspolitiska 
diskussionen. Normer och lagar som förbjuder godtycklig konfiskation och korruption är 
förutsättningar för att marknadsekonomin och offentlig gemensam sektor ska kunna 
fungera vilket innebär att rättmätighet är en förutsättning för att ett samhälle skall kunna 
fungera effektivt. Se även mer allmänt under rättvisa fairness. 
 
rörlig kostnad, variabel kostnad, driftskostnad variable cost, operating cost 
Kostnader som varierar beroende på omfattningen eller volymen av transporterna, 
försäljningen eller produktionen. Exempelvis bränslekostnader och arbetskraftskostnader. 
Jämför med fast kostnad. Se figur 9.  
 
rörlighet mobility 
Se mobilitet. 
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S 
samarbetspartners partners 
För Trafikverket betecknar det dem man skapar värde tillsammans med. Regioner, 
länsstyrelser, kommuner, trafikhuvudmän, företag och övriga aktörer i transportsystemet. 
 
samfinansiering co-financing 
När flera parter, exempelvis inom forskning, delar på kostnader i ett projekt. Kan även vara 
när man i Trafikverket använder finansiering från flera olika anslag för att genomföra en 
transportåtgärd.  
 
Samgods95 Samgods 
Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikövergripande analyser av godstransporter. 
Modellen syftar till att tillhandahålla ett verktyg för prognoser och planering av 
transportsystemet i Sverige. Samgods kan användas för att utvärdera effekter av olika 
åtgärder och transportpolitik kopplat till godsområdet.  
Modellen består av ett flertal moduler där logistikmodulen är kärnan. Modulen fördelar 
olika råvarugrupper på olika transportkedjor för minimering av logistikkostnaden.  
Exempel på analyser som kan genomföras med Samgods avser bland annat:  
- Kilometerskatter  
- Vägavgifter  
- Nya vägar och järnvägar  
Se figur 34. 
 
samhällelig kostnad, samhällsekonomisk kostnad, resurskostnad, social 
kostnad social cost 
Den totala kostnaden för samhället för en ekonomisk verksamhet. Det är summan av 
alternativkostnaderna för de resurser som förbrukas av aktören plus de merkostnader 
som samhället belastas med från genomförd aktivitet. 
Exempel: När du kör din bil ådrar du dig privata bensinkostnader och privata slitage 
kostnader på bilen, men i den samhälleliga kostnaden för att köra bil så tillkommer också 
kostnaden för slitage på vägen, den trängsel du åstadkommer för andra, de föroreningar, 
bullerstörningar och klimatpåverkan du orsakar och den hälsorisk av olyckor du utsätter 
andra för. Det här behöver du inte betala för direkt men genom beskattning och avgifter kan 
de samhälleliga kostnaderna införlivas med de privata kostnaderna så att marknadspriset 
för att köra bil representerar den sanna samhälleliga kostnaden för att köra bil.  
Se gärna även externa effekter, Pigouviansk skatt och skuggpris. 
 
samhällelig tidspreferens social time preference 
Se tidspreferens och diskonteringsränta. 
 
samhällelig välfärd, social välfärd social welfare 
se samhällelig välfärdsfunktion 
 
samhällelig välfärdsfunktion, social välfärdsfunktion social welfare function 
(SWF) 
En funktion som speglar samhällets syn på hur medborgarnas nyttor utilities påverkar hela 
samhällets välbefinnande. Vi antar att samhällets välfärd ökar när des medlemmar får det 
bättre. Hypotetiskt skulle man kunna räkna fram hur man maximerar människors nytta 
utility och därmed samhällets välfärd om man kände till välfärdsfunktionen. Men det finns 
inte koncensus i samhället om hur man skall rangordna varandras nytta utility eller hur 
man rättvist skall fördela equity denna. Dessutom förekommer 
marknadsmisslyckanden som innebär att medborgarna gemensamt måste ingripa. Det  
krävs därför politisk diskussion och överenskommelse om hur man på bästa möjliga sätt 
skall kombinera samhällsekonomisk effektivitet economic effficiency, 

                                                 
95 www.trafikverket.se/samgods 
 

http://www.trafikverket.se/samgods
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kostnadseffektiv måluppfyllelse effectiveness, rättvis fördelning equity och 
långsiktig hållbarhet sustainability för att på bästa möjliga sätt kunna maximera 
samhällsnyttan utility. Se även välfärdsteorins fundamentala teorem. 
 
samhällelig, samhällsekonomisk, social social   
Något som har med samhällslivet eller hela samhället eller staten att göra. Observera att alla 
tre svenska orden heter social på engelska. Se även social social och 
samhällsekonomisk- social-.   
 
samhällelig marginalkostnad social marginal cost (SMC) 
Är samma sak som samhällsekonomisk marginalkostnad (MKS). 
 
samhället society, community 
Med samhället society avses ofta alla individer företag och organisationer inom den 
avgränsning man väljer (hela världen, EU, Sverige, en region, en kommun och så vidare). 
Med samhället community avses ofta en grupp av människor som förenas av gemensamma 
intressen, sociala förhållanden, bor i samma stadsdel eller by, etnisk härkomst, spelar ett 
gemensamt dataspel eller något liknande. 
 
samhällsekonom economist 
Yrkestitel. Motsvarande examenstitel (och ibland även yrkestitel) är nationalekonom. 
 
samhällsekonomi economics short for economic sciences, political economy (earlier)  
Är benämning på alla ekonomiska företeelser och aktiviteter i ett land eller i förlängningen 
hela världsekonomin. Samhällsekonomi är vetenskapen om samhällets olika ekonomiska 
förhållanden. Hur enskilda marknader och hela samhällets ekonomi fungerar. Vilka varor 
och tjänster som produceras, hur det produceras, transporteras och konsumeras, hur 
fördelningen sker, vad som bestämmer arbetslöshet, tillväxt och inflation med mera. 
Samhällsekonomi är såväl en akademisk disciplin, en vetenskapsgren och även en del av 
samhällsvetenskaperna social science. Det finns två grenar av samhällsekonomin 
(mikroekonomi och makroekonomi) men också ett stort antal undergrupper, 
metodansatser samt  flera tvärvetenskapliga fält där samhällsekonomi ingår. Ett flertal olika 
beteckningar används och har tidigare använts i flera länder: samhällsekonomi = 
nationalekonomi  nationalökonomityska  = ekonomiksällsynt = politisk ekonomitidigare  = 
ekonomisk vetenskapnobelkommittén   =  economics  = economic science = political 
economytidigare 

Som akademiskt ämne betecknas samhällsekonomi som nationalekonomi på svenska. 
Nationalekonomi och nationalekonom är de svenska akademiska begrepp som använts 
under lång tid som namn för institutioner, för utbildning och som yrkesbenämning på den 
som genomgått utbildning i ämnet. Innehållsmässigt är nationalekonomi detsamma som 
samhällsekonomi.  
Obs om översättning mellan svenska och engelska. Oavsett om man på svenska 
använder begreppet samhällsekonomi, nationalekonomi eller ekonomisk 
vetenskap så är den bästa termen som inte missförstås på engelska economics eller 
economic science.  
Undvik att förväxla samhällsekonomi med socioekonomi socioeconomics då det 
sistnämnda är en beteckning på ett helt eget ämne som är en kombination av sociologi och 
ekonomi. Undvik även att översätta nationalekonomi till national economy då det är ett 
makroekonomiskt begrepp som behandlar en nations ekonomi (exempelvis BNP).  
 
samhällsekonomisk– social– 
När ordet ”samhällsekonomisk” är ett förled till ett efterkommande ord motsvarar det ofta 
men inte alltid av social på engelska. Jämför med social social och samhällsekonomi 
economics. 
 
samhällsekonomisk alternativkostnad, social alternativkostnad social 
opportunity cost 
Se alternativkostnad och figur 3. 
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samhällsekonomisk analys i EU economic analysis in EU 

 EU kommissionen övervakar och analyserar regelbundet hur EU: s inre marknad 
fungerar och tar fram ekonomiska rapporter och studier kring detta.96  

 De använder även ekonomisk analys som hjälpmedel vid utformning av EU:s 
klimatpolitik och använder ett brett spektrum av matematiska modeller, verktyg och 
metoder för att utvärdera evaluate och effekt- och konsekvensbedöma  
impact assessment sina politiska förslag.97  

 Effekt- och konsekvensbedömningar är även en viktig del av kommissionens agenda 
för bättre lagstiftning och syftar till att utforma och utvärdera EU:s politik och lagar 
så att de når sina mål så effektivt efficient och verkningsfullt effective som 
möjligt.98 Analyserna genomförs för initiativ som förväntas kunna innebära 
betydande ekonomiska, sociala eller miljömässiga effekter. Rapporterna 
kvalitetsgranskas av ett oberoende organ och överlämnas till EU:s lagstiftande 
organ som del av ett beslutsunderlag. Analyserna är öppet tillgängliga på 
kommissionens hemsida.99 

 EU kommissionen har utarbetat riktlinjer för hur man gör samhällsekonomiska 
effekt- och konsekvensanalyser.100 Dessa åtföljs av en ”verktygslåda” tool-box som 
ger omfattande råd101 om val och användning av metoder, modeller och verktyg 
beroende av vad man skall analysera. 

 EU kommissionen har konstaterat att en evidensbaserad och framgångsrik politik 
kräver att investeringsbeslut baseras på objektiva och verifierbara metoder. Därför 
kräver kommissionen att man använder kostnadsnyttoanalys (CBA) för större 
infrastruktur projekt över 50 miljoner euro som söker finansiering hos EU. Man 
anser att CBA , dvs att mäta i penning termer projektens alla nyttor (fördelar) och 
alla kostnader för samhället, även skall vara ett ledningsverktyg för nationella och 
regionala myndigheter. Man har därför fokuserat på praktisk hantering i sin CBA 
manual102 samtidigt som man upplyser om den senaste utvecklingen inom 
vetenskapen om välfärdsekonomi welfare economics. 

ASEK har producerat ett antal mallar för att översätta en svensk kalkyl till EUs 
format103. Se även finansiell analys. 
 

samhällsekonomisk analys i EU – Vademecum 2021-2027 economic appraisal 
Vademecum 2021-2027 
”Vademecum” består av dels en ”fickhandbok” och dels ett relaterat Excel verktyg.104 
”Vademecum” är latin och betyder ungefär ”gå med mig”. På engelska används Vademecum 
i betydelsen ”mindre handbok, fickhandbok”.  
Syftet med Vademecum är att främja och förenkla användningen av samhällsekonomisk 
analys under programperioden 2021-2027. I fickhandboken definieras den 

                                                 
96 EU, Economic analysis supporting the single market strategy: https://ec.europa.eu/growth/single-

market/services/economic-analysis_en 

97 EU, DG Climate action, Economic analysis:  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis_en 
98 EU, Law-making process, Impact assessments https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-
and-proposing-law/impact-assessments_en 

99 EU kommissionens register över handlingar: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/ 
100 EU, Better regulation, general principles: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en 
101 EU, Better regulation toolbox: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-
law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en 
102 EU Commission, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020.  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-
investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 
103 Svensk kalkyl till EUs format: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings-
-och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-
kalkylvarden/ 
104 Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 – General Principles and Sector Applications: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-
2021-2027-general-principles-and-sector-applications 

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/economic-analysis_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/economic-analysis_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications
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samhällsekonomiska analysen som den process som syftar till att bedöma om ett projekt 
kommer att bidra till den samhälleliga välfärden och den ekonomiska tillväxten. 
Användningen av SEA CBA är inte juridiskt bindande men medlemsländerna 
rekommenderas att följa metoderna för att kunna bedöma den ekonomiska bärkraften av 
stora infrastrukturinvesteringar. Vademecum ersätter inte 2014 års guide handbok utan är 
ett komplement till den.  
SEA CBA är den föredragna metoden för att bedöma offentliga investeringsobjekt eftersom 
den erbjuder en robust, objektiv och evidensbaserad ram.  Beroende på projektens 
omfattning, karaktär och/eller datatillgång kan minsta kostnads analys eller 
kostnadseffektivitetsanalys (CEA) ibland vara ett alternativ. Även en 
multikriterieanalys (MCA) kan användas,  men då företrädesvis som ett komplement till 
övriga metoder. 
Vademecum innehåller förutom guidning i tillämpning av de olika modellerna även en 
översikt över nationella guidelines samt annex som behandlar olika politikområdens 
analyser (inklusive transportområdet förstås). Även i denna skrift ”Termer i 
transportekonomi” kan du under Referenser hitta direktlänkar till ett flertal länders och 
organisationers officiella beräkningshandledningar105. 
 
samhällsekonomisk analys i infrastrukturplaneringen social efficiency analysis in 
infrastructure planning 
För de flesta infrastrukturåtgärder gör Trafikverket bedömningar av den 
samhällsekonomiska lönsamheten. För underhållsåtgärder görs prioriteringar som grundar 
sig på ett samhällsekonomiskt synsätt.  
För trimningsåtgärder som ofta har en hög samhällsnytta finns effektsamband för ett 
antal typåtgärder vilket möjliggör samhällsekonomiska bedömningar av dessa.  
Den största effekten som fångas i de samhällsekonomiska analyserna är ofta förbättrad 
tillgänglighet.  
 
samhällsekonomisk analys, ekonomisk utvärdering economic analysis  
Begreppet ”samhällsekonomisk analys” är brett och omfattar mer än samhällsekonomisk 
kalkyl (SEK) eller samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys. Samhällsekonomisk 
analys kan exempelvis handla om att studera incitamentsstrukturer, kostnader för att 
uppnå politiska mål (kostnadseffektivitetsanalys), hur verkningsfullt ett styrmedel är 
eller fördelningspolitiska effekter (fördelningsanalys). Exempelvis samlad 
effektbedömning (SEB) är en samhällsekonomisk analys som innehåller flera av dessa 
delar. 
Samhällsekonomisk analys är alltså en samlingsbeteckning för alla slags analyser av 
samhällsekonomi. Termen används dels som en samlingsbeteckning och dels även en 
beteckning för de analyser som de facto görs, inom bland annat transportområdet. 
Det förekommer en mängd beteckningar nationellt och internationellt som ibland visar på 
verkliga skillnader mellan olika samhällsekonomiska analyser men ibland är skillnaden bara 
olika termer medan innehållet är väldigt lika. Se och notera skillnader och likheter mellan 
samhällsekonomisk analys i EU economic analysis in EU, effektbedömning (eller 
konsekvensutredning) i EU impact assessment in EU, ekonomisk effektanalys 
(EEA) economic impact analysis (EIA) och samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys (SEA) social cost-benefit analysis (SCBA).  
I text har ofta begreppet Samhällsekonomisk analys använts synonymt för att beteckna 
den så kallade CBA metoden både nationellt och internationellt och då kan det vara bra att 
veta att i dessa fall har historiskt det betytt Samhällsekonomisk analys = 
Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys  Social Cost-benefit analysis (CBA) = 
Economic Analysis (inom EU)  = kostnadsnyttoanalys (Cost-benefit Analysis CBA), 
nyttokostnadsanalys (Benefit-cost analysis BCA). 

                                                 
105 Under referenser finns officiella beräkningshandledningar för Asiatiska utvecklingsbanken, Australien, 
Danmark, EU kommissionen, Europeiska investeringsbanken, Frankrike (på engelska), Heatco, Nederländerna (på 
engelska), New South Wales (Australien), Norge, Nya Zealand, Skottland, Storbritannien, Sverige och Tyskland (på 
engelska).  
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Det handlar då om analys av ett handlingsalternativs ekonomiska konsekvenser och totala 
värde för samhället som helhet. Med samhället avses här alla individer och organisationer 
inom en viss avgränsning (EU, Sverige, region, kommun).  
Det är en analys där effekter värderas genom priser (marknadspriser eller beräknade 
skuggpriser) men kan även omfatta verbala beskrivningar av svårvärderade effekter. 
En komplett samhällsekonomisk analys består av en samhällsekonomisk kostnads-
intäkts kalkyl som väger ihop positiva och negativa nyttoeffekter och kostnader för en 
åtgärd plus verbala beskrivningar av relevanta ej beräknade effekter (de effekter som 
varit svåra att mäta eller värdera).  
Den kompletta samhällsekonomiska analysen visar om handlingsalternativet är 
samhällsekonomiskt lönsamt economic profitable eller inte. (Kalkylen används också 
för att rangordna olika stora handlingsalternativ genom att uttrycka lönsamheten i en kvot 
som visar nytta (båtnad) per satsad skattekrona samt för att illustrera och belysa eventuella 
målkonflikter). 
Samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder bidrar till samhällsekonomisk effektivitet 
economic efficiency som är en del av det övergripande målet bland de transportpolitiska 
målen.  Samhällsekonomisk effektivitet handlar om att söka optimera välfärden det vill 
säga både producera, konsumera och utifrån individernas preferenser fördela varor och 
tjänster så att det skapas största möjliga nyttor i samhället till lägsta möjliga kostnader det 
vill säga i vårt fall att så kostnadseffektivt som möjligt utveckla och förvalta infrastruktur 
och infrastrukturtjänster som bidrar till samhällsutveckling och ett tillgängligt Sverige där 
alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Inom välfärdsekonomin welfare economics 
(som är en gren inom nationalekonomin economics) ingår förstås även hur fördelningen av 
samhällets resurser påverkar samhällets välfärd både nu och i framtiden. Det behöver 
beskrivas – se därför även vad gäller övriga delar i den samlade effektbedömningen. 
Samhällsekonomisk analys innehåller flera perspektiv som skall belysas: 
1. Nyttokostnadsanalysen CBA vilket handlar om analysen av samhällsekonomisk 
effektivitet efficiency handlar om att identifiera effektiva åtgärder som kan öka 
samhällets välfärd om de genomförs. 
2. Rättvis fördelning equity handlar om hur den ökade välfärden av åtgärder fördelas 
inom dagens generationer exempelvis geografiskt, socioekonomiska grupper (ex 
män/kvinnor, ålder, inkomst, funktionshindrade med mera), samt mellan nuvarande och 
kommande generationer det vill säga långsiktig hållbarhet sustainability som kan ses 
som att de beslut vi tar idag även skall kunna uppfattas som effektiva sett ur framtida 
generationers perspektiv.  
3. Kostnadseffektiv effectiveness måluppfyllelse handlar om de åtgärder som 
genomförs skall bidra till att nå de olika politiskt beslutade målen till så låg kostnad eller 
uppoffring som möjligt. 
Se mer om de olika samhällsekonomiska perspektiven i den samhällsekonomiska metoden 
samlad effektbedömning (SEB).  

 
samhällsekonomisk diskonteringsränta social discount rate 
Se diskonteringsränta. 
 
samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys social impact analysis 
Term som har föreslagits och kan användas för EU-arbete och annat internationellt arbete. 
När vi skall använda gemensamma termer för olika myndigheter av de analyser som vi skall 
göra för EU-arbetet och annat internationellt arbete bör dessa helst vara självförklarande 
både på svenska och när de översätts till engelska och de bör inte vara ”upptagna” av annan 
betydelse. Samtidigt har exempelvis ord som impact översatts till både effekt och 
konsekvens för analyser i Sverige. Effektbedömning, effektanalys, 
konsekvensanalys och konsekvensbedömning avser alla samma sak det vill säga 
impact assessment or impact analysis. 
 
samhällsekonomisk effektanalys social impact analysis 
För innehåll se samlad effektbedömning (SEB). 
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Observera att på engelska så betyder social impact analysis samhällsekonomisk 
effektanalys men används också för att beteckna social konsekvensanalys. Se 
samhällsekonomiska effekt- och konsekvensanalyser. 
 
samhällsekonomisk effektbedömning social impact assessment 
För innehåll se samlad effektbedömning (SEB). 
Observera att på engelska så betyder social impact assessment samhällsekonomisk 
effektbedömning men används också för att beteckna social konsekvensbedömning. 
Se samhällsekonomiska effekt- och konsekvensanalyser. 
 
samhällsekonomisk effektivitet (handling) social efficiency 
Samhällsekonomisk effektivitet innebär att man tar hänsyn till alla privata och 
samhällsekonomiska kostnader och nyttor (fördelar) vid beslutsfattande. Den samhälleliga 
välfärden optimeras när det samhällsekonomiska marginalvärdet (MVS) marginal 
social benefit (MSB) = den samhällsekonomiska marginalkostnaden (MKS) social 
marginal cost (SMC)  på alla marknader. (MVS = MVS  MSB = SMC) 
Samhällsekonomisk nytta (båtnad) = privat nytta (båtnad) + extern nytta (båtnad). 
Samhällsekonomisk  kostnad = privat kostnad + kostnader för externa effekter. 
Marknader misslyckas i varierande grad att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. Det finns 
olika typer av marknadsmisslyckanden och dessa är ett av de viktigaste motiven för statliga 
ingripanden i samhällsekonomin, exempelvis i transportsektorn. 
Den samhällsekonomiska effektiviteten handlar om att få ett välfärdsöverskott det vill säga 
så mycket behovstillfredsställelse, nytta utility som möjligt för individer och företag genom 
hur produktion, konsumtion, transporter genomförs och finansieras på ett effektivt sätt. En 
indikator för om man går mot en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning är om de 
åtgärder som föreslås är samhällsekonomiskt lönsamma. I den samhällsekonomiska 
kostnadsnyttoanalysen vägs de effekter som kunnat kvantifieras och prissättas i en kalkyl 
ihop med bedömning av de effekter som inte kunnat beräknas. Alla relevanta effekter såväl 
positiva som negativa beaktas och sammantaget bedöms om den analyserade åtgärden är 
samhällsekonomiskt lönsam eller inte, det vill säga om den bidrar till ökad effektivitet och 
välfärd i samhället eller inte. De effekter som kunnat kvantifieras och prissättas visar 
beräknad nytta (båtnad) för samhället och genom att ta differensen av åtgärdernas nyttor 
och kostnader  under hela dess beräknade livslängd fås ett nettonuvärde som visar i kronor 
hur stort välfärdstillskottet blir i dagens prisnivå. Genom att dividera nettonuvärdet med 
kostnaden får vi ett nyckeltal för åtgärden i form av en nettonuvärdeskvot. Denna kvot visar 
hur lönsamma för samhället olika förslag är i jämförelse sinsemellan i och med att den visar 
avkastningen per satsad skattekrona. Med partiella analyser kan vi se om de åtgärder som 
analyseras är samhällsekonomiskt effektiva eller inte men vi kan inte se om det är de mest 
effektiva åtgärderna vi analyserar, det vill säga de som är de bästa för att gå mot 
samhällsekonomisk effektivitet som mål economic efficiency.  
 

 
samhällsekonomisk effektivitet (mål) economic efficiency 
Samhällsekonomisk effektivitet uppnås när varje vara och tjänst produceras till lägsta 
kostnad och när konsumenterna får maximal nytta från sina inkomster. Det är också när 
både produktionseffektivitet och allokeringseffektivitet har uppnåtts. Vid total 
samhällsekonomisk effektivitet råder perfekt konkurrens och jämvikt på alla 
marknader. Ett sådant (teoretiskt) uppnått mål kallas Pareto optimalt. 

”The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, 
social justice and individual liberty.” 

 
John Maynard Keynes 1883 – 1946 
British economist, Cambridge 
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Samhällsekonomisk effektivitet är ett mål eller ett tillstånd som man kan närma sig genom 
att genomföra effektiva åtgärder som leder till ökad välfärd genom att vinsterna för dem 
som vinner på en förändring (hypotetiskt) kan kompensera förlusterna för dem som förlorar 
på den, så att en nettoförbättring för hela samhället uppstår samt där det demokratiska 
beslutssystemet anser att den nya välfärdsfördelning som uppstår är acceptabel. 
Det finns flera sätt att mäta samhällsekonomisk effektivitet. Det så kallade Paretokritiriet 
går ut på att en åtgärd (till exempel att bygga en ny väg eller järnväg) innebär en 
välfärdsökning för en grupp människor om åtminstone en individ anser sig ha fått det bättre 
genom åtgärden, utan att någon annan anser att de fått det sämre.  
Detta kriterium har förstås svårt att finna praktiska tillämpningar. Därför utvecklades 
Kaldor-Hicks kriteriet (potentiell Paretoeffektivitet). Det innebär att välfärden ökar 
i samhället om vinnarna kan kompensera förlorarna. En välfärdsökning antas inträffa om 
summan av fördelarna överstiger kostnaderna när en åtgärd genomförs. En brist här är att 
det inte säger något om vilka som är vinnare eller förlorare. Utifrån detta utvecklades ett 
dubbeltest, Littles dubbla kriterium. Summan av fördelarna ska dels överstiga 
kostnaderna för en åtgärd, dels innebära acceptabla fördelningskonsekvenser (som ska 
avgöras vid politiska beslut). Vid samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn kan 
inte den renodlade varianten av Paretokriteriet användas. Däremot kan både Kaldor-Hicks 
och Littles dubbla kriterium användas. Genom att förena dessa med antagandet om att 
samhällets välfärd är avhängigt av medborgarnas individuella välfärd samt 
marginalkostnadsprincipen för en väl fungerande marknad kan beslutskriterier för 
samhällsekonomisk effektivitet formuleras.  
Total samhällsekonomisk effektivitet uppnås om resursanvändning och produktion (av 
varor, tjänster etcetera) är anpassad efter konsumenternas behov och efterfrågan och sker 
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Samhällsekonomisk effektivitet innebär att 
vi uppnår största möjliga sammanlagda nytta (båtnad) av landets samlade resurser och 
totalt sett högsta möjliga nivå på levnadsstandard för befolkningen i samhället. 
Samhällsekonomisk effektivitet i sig innebär emellertid inga garantier för att de totala 
nyttorna i samhället är jämt eller rättvist fördelade över befolkningen (se därför även 
fördelningsanalys).  
 
samhällsekonomisk förlust economic loss  
När man för ett förslag till åtgärd summerar nuvärdet av framtida nyttor benefits (B) och 
drar ifrån nuvarande och framtida kostnader (K) får man ett nettonuvärde NNV. Om 
detta NNV är negativt även när man väger in de verbalt beskrivna och bedömda effekterna 
så går samhället som helhet med förlust om åtgärden genomförs, och åtgärden bidrar 
därmed inte till samhällsekonomisk effektivitet och samhällets välfärd.  
B – K = NNV < 0. 
  
samhällsekonomisk generaliserad kostnad social generalised cost 
Se generaliserad kostnad (GK) och figur 12. 
 
samhällsekonomisk investeringskostnad social investment cost 
Nominell investeringskostnad omräknad till prisnivån som används för beräkning av 
nyttoeffekter, det vill säga diskonteringsåret. Kompletterad med aktuell skattefaktor, det 
vill säga marginalkostnaden för offentliga medel. 
 
samhällsekonomisk kalkyl (SEK) social cost-benefit calculation 
Den del av den samhällsekonomiska analysen som utgörs av en sammanställning och 
summering av effekter som är värderade i ekonomiska termer, d.v.s. genom marknadspriser 
eller skuggpriser. En komplett samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) 
består av en kalkylsammanställning plus verbala beskrivningar av relevanta 
samhällsekonomiska effekter som är svårvärderade samt en sammanvägning av kalkylen 
och de ej beräknade effekterna i en lönsamhetsbedömning. 
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Figur 30. Översiktsbild från förutsättningar till samhällsekonomisk kalkyl. Från ASEK 7. 
 
samhällsekonomisk konsekvensanalys social impact analysis 
Se samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys social impact analysis 
 
samhällsekonomisk konsekvensbedömning social impact assessment 
Se samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys. 
 
samhällsekonomisk kostnad social cost 
Utgifter och utbetalningar handlar om flödet av pengar men kostnader handlar om själva 
användningen/förbrukningen av reala resurser. När en åtgärd genomförs är kostnaden 
värdet av de resurser åtgärden tar i anspråk. Kostnaden är värdet av samtliga 
produktionsfaktorer som krävs för att framställa en vara eller tjänst. 
Produktionsfaktorernas värden bestäms efter vad de kan producera i bästa alternativa 
användning. I ekonomisk analys riktas intresset ofta mot marginalkostnaden, den 

kostnadsökning som uppstår när produktionen ökas med en enhet. En kostnad är lika med 
värdet av använda eller förbruka resurser d.v.s. värdet av den uppoffring och minskning av 
välbefinnandet det innebär, och de negativa nyttoeffekter som uppstår av att den 
kvarvarande resursmängden minskar.   
Kostnaden för att använda en resurs för ett visst ändamål är det värde i nytta (båtnad)  
benefit som resursen skulle kunna ge i den bästa alternativa användningen. Begränsade 
resurser har alternativ användning. När en resurs används finns den inte längre tillgänglig 
för andra alternativa användningar.  Det man ”offrar” när man använder en resurs till en 
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viss användning är värdet av den bästa alternativa användningen.   
Om det finns marknadsmisslyckanden market failure krävs lämpliga justeringar för att 
uppskatta den verkliga kostnaden för resursen.  
Den samhällsekonomiska kostnaden blir mätbar genom alternativkostnaden, som är det 
högsta värde som någon annan användare skulle varit beredd att betala för resursen.  
Matematiskt är samhällsekonomiska marginalkostnader summan av de privata 
marginalkostnaderna och de externa marginalkostnaderna.  
 
samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys av yt- och grundvattenskydd 
(SEA-ygvs) social cost-effectiveness analysis of surface and groundwater protection 
Preliminärt och ej officiellt namn på den samhällsekonomiska metod som tillämpas idag 
(2021) och som är under vidareutveckling. Finns beskriven i handboken för yt- och 
grundvattenskydd (2021:171)106. 
 
samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys, samhällsekonomisk 
kostnadseffektanalys social cost-effectiveness analysis (SCEA) 
Samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsanalys är en variant av samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys (SEA) där vi begränsar analysen till att minimera den 
samhällsekonomiska kostnaden för ett handlingsalternativ som skapar en viss effekt eller 
ger en viss grad av måluppfyllelse. Mål om samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 
tillämpas exempelvis i de fall nyttan av ett visst handlingsalternativ (effekten eller 
måluppfyllelsen) är svårvärderad i ekonomiska termer eller när ett givet mål (exempelvis 
en viss utsläppsreduktion) skall uppnås till så låg kostnad som möjligt. Metoden sätter 
därmed inte kostnadsökningen i relation till nyttoökningen utan i relation till att ett visst 
resultat skall uppnås.  
Vid flera handlingsalternativ för att uppnå ett mål kan SCEA rangordna alternativen utifrån 
kostnadseffektiv måluppfyllelse. Metoden är även användbar när det gäller att jämföra 
hur mycket olika åtgärdsförslag eller utformningar av ett förslag bidrar till ett visst bestämt 
mål och kan därför användas i målanalys i samlad effektbedömning för att med 
nyckeltal visa på hur kostnadseffektivt ett förslag är i förhållande till olika mål.  
 
samhällsekonomisk kostnadsintäktsanalys social cost-revenue analysis 
Alternativt, numera ej lika vanligt, namn på samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys 
(SEA). Jämför med kostnadsintäktsanalys cost-revenue analysis. 
 
samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA)107 social cost-benefit analysis 
(SCBA)  
Beskrivs ibland förkortat som ”samhällsekonomisk analys” respektive ”cost-benefit analysis 
(CBA)”. Samhällsekonomisk social visar att det är alla relevanta nyttor och kostnader 
som uppstår i samhället till följd av en åtgärd som skall analyseras. 
Nyttokostnadsmetodiken används även i privata företag men kallas då vanligen för 
kostnadsintäktsanalys eller enbart investeringskalkylering och behandlar företagets 
kostnader och intäkter. 
”Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys” handlar om medborgarnas betalningsvilja för 
nyttan en offentlig åtgärd och vad de är beredda att offra i form av alternativkostnad för 
att den skall realiseras.  Det är en analys av ett handlingsalternativs ekonomiska 
konsekvenser och totala värde för samhället som helhet. Jämför även med statsfinansiell, 
regionalekonomisk och kommunekonomisk analys.   
SEA värderar effekter genom priser (marknadspriser eller beräknade skuggpriser) men 
skall även omfatta verbala beskrivningar av svårvärderade effekter. En hel 
samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys består av en samhällsekonomisk kalkyl (SEK) 
plus verbala beskrivningar av relevanta samhällsekonomiska ej beräknade effekter. En 
samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys bör också kompletteras med en fördelningsanalys 
och bland annat därför ingår SEA i den samlade effektbedömningen. 

                                                 
106 Trafikverket 2020:171 Yt- och grundvattenskydd: http://trafikverket.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1469220/FULLTEXT02.pdf 

107  Samhällsekonomisk analys 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1469220/FULLTEXT02.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1469220/FULLTEXT02.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/samhallsekonomisk-analys/
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Tanken bakom en samhällsekonomisk analys är att den samlade nyttan (båtnad) benefit för 
alla som berörs av en förändring skall vägas mot de kostnader den ger upphov till och 
resultatet visar huruvida åtgärden bidrar till välfärden eller inte. 
Ett specialfall av CBA är att analysera kostnadseffektiviteten när det gäller att välja 
billigaste åtgärd eller metod för att nå en viss effekt (till exempel att nå ett givet mål om en 
viss utsläppsreduktion). Används idag  bland annat för nyckeltal i målanalysen. 
 
samhällsekonomisk marginalkostnad (MKS), samhällelig marginalkostnad, 
social marginalkostnad marginal social cost (MSC) 
Är vad det kostar samhället om det genomförs en resa/transport till. Avgörande i teorin om 
marginalkostnad är skillnaden mellan de marginella privata och 
samhällsekonomiska kostnaderna. Den privata marginalkostnaden (MKP) visar 
de kostnader som företaget ifråga bär. Det är den privata marginalkostnaden som används 
av affärsbeslutsfattare i deras vinstmaximeringsbeteende. Samhällsekonomiska 
marginalkostnader liknar privata kostnader genom att de inkluderar kostnaderna för privata 
företag men också alla andra kostnader (eller kvittningsförmåner) till parter som inte har 
någon direkt koppling till köp eller försäljning av produkten. Den innehåller alla negativa 
och positiva externa effekter av både produktion och konsumtion. Exempel är 
luftföroreningar som påverkar kringboende och att covid-19 vaccinationer även minskar 
risken för ovaccinerade att smittas. Sambandet är att privat marginalkostnad plus 
extern marginalkostnad är samhällsekonomisk marginalkostnad. MKP + MKE = MKS. Se 
figurerna 15, 23a, 23b, 35 och 36. 

 

samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys social benefit-cost analysis (SBCA)Amer.english 
Se samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA). 

 
samhällsekonomisk vinst economic profit 
När man för ett förslag till åtgärd summerar nuvärdet av framtida nyttor benefits (B) och 
drar ifrån nuvarande och framtida kostnader (K) får man ett nettonuvärde NNV. Om 
detta NNV är positivt även när man väger in de verbalt beskrivna och bedömda effekterna så 
går samhället som helhet med vinst om åtgärden genomförs, och åtgärden bidrar därmed 
med vinsten till samhällsekonomisk effektivitet och ökad samhällelig välfärd.  
B – K = NNV > 0. 
 
samhällsekonomiska modeller economic models  
Det finns fyra typer av modeller som används i ekonomisk analys. 
i/ visuella modeller visual models 
ii/ analytiska eller matematiska modeller analythical or mathematical models 
iii/ empiriska modeller empirical models 
iv/ simuleringsmodeller simulation models  
 
samhällsekonomiskt beslutsunderlag economic desicion basis 
Består ofta av en samlad effektbedömning (SEB) och/eller samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys (SEA) men även andra typer av dokument kan förekomma. 
Trafikverket uppdaterar löpande en hemsida med alla underlagen vartefter de blir klara.108  
Se även kvalitetsgranskning. 
 
samhällsekonomiskt effektiv mobilitet efficient mobility 
Uppnå snabba och prisvärda transporter för människor och varor. Del av den ekonomiska 
hållbarheten. 
 
samhällsekonomiskt lönsamt economic profitable 
Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås om den totala nyttan (båtnad) för alla individer och 
organisationer av alla effekter av ett handlingsalternativ är större än kostnaderna för alla 
resurser som förbrukas (både prissatta och icke-prissatta) på grund av alternativet. 
Åtgärden har då ett positivt nettonuvärde (NNV). Om nettonuvärdet istället är negativt 

                                                 
108 På sidan ”Samhällsekonomiskt beslutsunderlag” finns alla analyser sedan 2012 och framåt: 

www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag 

https://sv.qaz.wiki/wiki/Profit_maximization
https://sv.qaz.wiki/wiki/Externalities
http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag
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indikerar det en samhällsekonomisk förlust dvs att åtgärden är samhällsekonomiskt 
olönsam. Lönsamheten bedöms genom att jämföra det framräknade nettonuvärdet i 
kronor med bedömda ej beräknade effekter non-monetized effects and impacts för att se 
om det är troligt att de skulle kunna påverka huruvida åtgärden är samhällsekonomiskt 
lönsam eller samhällsekonomiskt olönsam. 
Handlingsalternativ som är samhällsekonomiskt lönsamma ger en samhällsekonomisk 
vinst som bidrar till samhällsekonomisk effektivitet economic efficiency som är en del 
av transportpolitikens mål. Samhällsekonomisk effektivitet handlar om att söka 
optimera välfärden dvs högsta möjliga nyttor i samhället till lägsta möjliga kostnader det 
vill säga att så kostnadseffektivt som möjligt utveckla och förvalta infrastruktur som 
bidrar till samhällsutveckling och ett tillgängligt Sverige där alla kommer fram smidigt, 
grönt och tryggt.  
 
samhällsekonomiskt marginalvärde marginal social benefit (MSB) 
Nyttan (båtnaden, värdet) som de enskilda konsumenterna upplever av att konsumera en 
viss nyttighet, plus eller minus samhälleliga eller miljömässiga fördelar eller kostnader. 
Mäts med hjälp av betalningsviljan för att betala för en ytterligare enhet av nyttigheten. 
MSB kan skilja sig från privat marginalvärde marginal private benefit (MPB) som inte 
beaktar att det finns positiva externa effekter (till exempel från utbildning) eller negativa 
externa effekter (till exempel föroreningar och trängsel) från konsumtionen. 
 
samhällsekonomiskt olönsamt economic unprofitable  
Se samhällsekonomisk förlust.  

samhällsekonomiskt synsätt economic approach 
Innebär att vi tar ett helhetsperspektiv och vid beslut tar hänsyn till vad en åtgärd betyder 
för både medborgarna och näringslivet i landet. Begreppet samhälle står i detta 
sammanhang för ”hela landet” med dess invånare och företag inklusive offentlig sektor. 

samhällsekonomiskt överskott economic surplus, social surplus 
Producent- och konsumentöverskott utgör tillsammans ett mått på samhällsnyttan 
– det samhällsekonomiska överskottet. Hur det påverkas av en viss åtgärd visar vilken effekt 
denna åtgärd får på samhällets välfärd.  
I analyser av åtgärder redovisas förändringar i konsument- och producentöverskott. För att 
enklare kunna redovisa analysens olika flöden är det vanligt att man bryter ut och 
särredovisar förändringar i externa effekter och i de gemensamma offentliga 
inkomsterna även om dessa i djupare mening ingår  i producent- och 
konsumentöverkotten. 
Formel för förändring i samhällsekonomiskt överskott:  
ΔSÖ = ΔV = ΔKÖ + ΔPÖ + ΔGI + ΔEE    ,    ΔES = ΔW = ΔCS + ΔPS+ ΔGR + ΔEE  
Se figur 15, 16 och 24.    
 
samhällsnytta, samhällsekonomisk nytta social benefit, economic benefit 
Den totala ökningen av samhällets välfärd som resultat av en (transport) åtgärd. Dels 
fördelarna (nyttor benefits) för de som deltar på transportmarknaden i form av 
konsument- och producentöverskott och dels den vinst som görs i samhället i övrigt som en 
följd av åtgärden i form av minskade externa effekter och förändring av transfereringarna. 
Nyttorna färdas ut i samhället och ger tillväxt och arbetstillfällen och bidrar därmed till 
bättre förutsättningar även för andra politikområden än transportpolitiken.  
Förändring i samhällelig välfärd uttrycks i kronor av nyttor (båtnad) benefits av såväl 
marknadsprissatta som ej marknadsprissatta fördelar från ett projekt, styrmedel eller 
branschförändring. De ej marknadsprissatta nyttorna benefits tilldelas ett värde grundat på 
avslöjade eller angivna preferenser av hur vi beter oss i verkligheten och vilken 
betalningsvilja vi därmed har. Det totala tillskottet av välfärd inkluderar såväl 
användarnyttor och externa nyttor samt samhällets budgeteffekter efter att vi dragit av 
kostnaderna för åtgärden. 
OBS, ökad ”samhällsnytta” är en förutsättningsskapare för, men skall ej förväxlas med, 
social nytta social utility eller sammanhållning i samhället social cohesion.  
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Se figurerna 5, 12, 25 och 26 som illustrationer över hur samhällsnyttorna av 
infrastruktur- och transportåtgärder huvudsakligen skapas i anslutning till enskilda projekt 
och åtgärder och sedan färdas ut i samhället beroende på hur människor kan använda och 
tillgodogöra sig den förbättrade tillgängligheten.  
 
samhällsvetenskap social science 
Är den gren av vetenskapen som ägnas åt studiet av samhällen och relationerna mellan 
individer inom dessa samhällen. Ekonomisk vetenskap, (samhällsekonomi, 
nationalekonomi) economics är en av de akademiska disciplinerna. Till övriga brukar 
räknas ekonomisk historia, företagsekonomi, geografi, juridik, psykologi, 
socialantropologi, sociologi, statsvetenskap och ett antal undergrupper och 
tvärvetenskapliga discipliner.   
 
Samkalk 109  Samkalk 
Verktygsmodul i Sampers för trafikslagsövergripande effektberäkning och 
samhällsekonomisk kalkyl. Hanterar även tillkommande och försvinnande trafik.  
 
samlad effektbedömning på Nya Zeeland land transport benefits framework 
Se referenser. 
 
samlad effektbedömning (SEB)110 summary impact assessment (SIA) 
Är ett sätt att strukturerat och sammanfattande beskriva en föreslagen åtgärd inom 
transportsektorn, dess kostnader och de effekter som den förväntas få om den skulle 
genomföras. SEB är en samhällsekonomisk analys som belyser olika perspektiv för ett 
handlingsalternativs alla effekter;  

 bidrag till samhällsekonomisk effektivitet via såväl beräknade som bedömda 
samhällsnyttor av effekter,  

 bidrag till transportpolitisk måluppfyllelse mål för mål (ibland utifrån 
jämförelser av kostnadseffektiv måluppfyllelse)  

 fördelningsanalys som ett underlag för rättvis fördelning som visar vilka som tar 
del av effekterna/nyttorna.  

 ibland en företagsekonomisk konsekvensbeskrivning. 

 långsiktig hållbarhet sustainability som handlar om att tillfredsställa dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers behov (socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt) kommer in i SEB framförallt genom analysen av måluppfyllelsen och 
underlaget för rättvis fördelning (mellan generationerna), 

 samhällsekonomisk kostnad för åtgärden (ofta investeringskostnaden och  
drift och underhåll kombinerat med marginalkostnaden för offentliga medel) 

 klimateffekter och energianvändning vid byggande och underhåll (klimatkalkyl) 
Dessa perspektiv som avser helheten är inte viktade sinsemellan utan det görs av 
beslutsfattarna som dessutom kompletterar med sina egna perspektiv i form av exempelvis  
vision, politik, etik och organisatoriska överväganden. Politiken har en självklar rätt att välja 
hur man vill prioritera men samtidigt en skyldighet mot medborgarna att redovisa sina 
motiv. www.trafikverket.se/seb  
Idag görs såväl Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) som Samlad 
effektbedömning (SEB) framförallt på enskilda åtgärder och länkar men samma metodiker 
kan även användas för större paket av åtgärder. 
Samlad effektbedömning impact assessment motsvarar det som också ibland betecknas 
som konsekvensbedömning impact assessment. 
Även i andra länder används liknande analyser för att fånga flera olika samhällsekonomiska 
perspektiv på transportåtgärder. Se exempelvis manualer i referenslistan för samlade 
effektbedömningar i EU, Norge, Storbritannien och på Nya Zealand. 
Jämför även med multikriterieanalys. 
 

                                                 
109 www.trafikverket.se/samkalk 
110 www.trafikverket.se/seb 
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samlad effektbedömning i Norge ”konsekvensanalyse med samfunnsøkonomisk 
analyse” 
Se referenser. 
 
samlad effektbedömning i Storbritannien appraisal summary table (AST) 
Se referenser. 
 
samlad effektbedömning inom EU Impacts assessments (IA) 
Se referenser. 
 
sammanhang, kontext context 
 
sammanhållning i samhället community cohesion, interconnected social cohesion 
Transportsektorns möjlighet att bidra till såväl kvantitet som kvalitet mellan medborgarna 
och grupper av medborgare i samhället är en del av den sociala hållbarheten och 
livability. Se även fördelningsanalys. Jämför med social nytta. 
 
Sampers111 Sampers 
Verktyget Sampers är ett nationellt modellsystem för analyser inom 
persontransportområdet. Trafikverket är ägare av systemet. Utvecklingen av Sampers 
påbörjades 1998 och modellsystemet finns i dag i en version som kan användas för en 
mängd analyser. Vidareutveckling och förbättringar av modellen pågår löpande.  
Systemet består av 6 huvudmodeller, en nationell modell för långväga inrikesresor och 
fem regionala modeller för kortväga inrikesresor. Modellerna för långväga och regionalt 
resande är i sin tur uppdelade i separata modeller för privat- och tjänsteresor. Sampers 
modeller för resandeprognoser har en gemensam struktur med fyra olika delmodeller varav 
en är en ruttvalsmodell. Frekvensvalsmodellen, destinationsvalsmodellen och 
färdmedelsvalsmodellen är sammankopplade i en nästlad logitmodell estimerad på data 
från nationella resvaneundersökningar. Det finns en samhällsekonomisk 
beräkningsmodell i Sampers som är ett gemensam för den nationella och de regionala 
modellerna. Se verktyget Samkalk. 
Sampers beräknar framtida trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att 
variera infrastruktur, BNP, bränslepris, sysselsättning, befolkningstillväxt med mera.  
De främsta användningsområdena för Sampers är: 

 prognoser för framtida trafikflöden 

 konsekvensanalyser och investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt 
med nygenererade flöden eller med trafikomfördelningar mellan trafikslag 

 konsekvensanalyser för tänkbara transportpolitiska åtgärder 

 tillgänglighetsanalyser och konsekvensanalyser av omfattande förändringar i 
markanvändning och transportsystem i städer och regioner 

Trafikverket äger och förvaltar Sampers och ansvarar för vidareutveckling av verktyget. 
Se även under aktivitetsbaserad modell vad gäller utvecklingen av Sampers fjärde 
generation. Samperssystemet i stort – figur 31. 
 
 

                                                 
111 www.trafikverket.se/sampers 
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Figur 31. Samperssystemet i stort. Samperssystemet används med Samgodssystemet för att 
beskriva effekterna av omvärldsförutsättningar och trafikpolitiska åtgärder på utnyttjandet 
av trafiksystemet i såväl fysiska (antalet resor på olika detaljeringsnivåer) som ekonomiska 
termer (samhällsekonomi). Detta kan beskrivas i ovanstående figur. Med övergripande 
antaganden – nuläge och framtid, avses BNP, befolkning, bebyggelse (bostäder, 
arbetsplatser, kommersiell och annan service), trafiknät, inkomster, näringslivets struktur, 
skatter, avgifter etcetera. 
 
samplad data sampled data 
Data sampling är en statistisk analysteknik som används för att välja ut, bearbeta och 
analysera en representativ delmängd av datauppgifter från en stor datamängd för att kunna 
identifiera mönster och trender i den större datamängden som undersöks.  
 
samvariation correlation, covariation 
Förändring hos en storhet som uppträder samtidigt med liknande förändring hos en annan 
vilket ofta tyder på ett orsakssamband causality. 
 
samåkning ride sharing 
Åka flera personer i en (privat) bil. 
 
sannolikhet probability 
Inom sannolikhetsteorin tal mellan 0 och 1 som tilldelas de olika utfallen av ett 
slumpförsök. Utförs många oberoende upprepningar av ett dylikt försök brukar andelen 
lyckade hamna nära motsvarande sannolikhet. Exempelvis om man singlar ett symmetriskt 
mynt ett stort antal gånger kommer ”krona och klave” att ha kommit upp cirka 0,5 gångar 
per sida (trots att varje singling är helt slumpvis). 
 
sannolikhetsfördelning probability distribution 
Ett matematiskt uttryck som anger troligheten för de möjliga resultaten av ett slumpmässigt 
försök. Den kan anges med en sannolikhetsfunktion som direkt anger sannolikheten för 
ett visst resultat eller med en täthetsfunktion. 
 
sannolikhetsteori probability theory 
Teori för modeller för slumpförsök, det vill säga försök som kan upprepas och där man inte 
exakt kan förutsäga vad som skall ske, även om man har full kontroll över de yttre 
omständigheterna. 
 
scenario scenario 
Ordet används till exempel för att beskriva en viss kombination av förutsättningar som 
används i en prognos. Det används också för att beskriva en önskad utveckling i vissa 
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specifika avseenden.  Ett visst prognosresultat kan också benämnas som ett scenario. Vad 
som menas med ett scenario behöver därför framgå varje gång begreppet används. 
 
scenariovärderingsmetoden (CVM) contingent valuation method (CVM) 
Är en vanlig värderingsmetod inom angivna preferenser (SP). Använder sig av 
enkätundersökningar i vilka ett scenario i form av en förändring inom exempelvis 
transportsystemet beskrivs för ett (oftast) slumpmässigt urval av personer. Vid 
undersökningen ställs frågor om individernas betalningsvilja för att förändringen 
genomförs. Metoden ställer stora krav på att med olika metoder kunna anpassa sig till och 
gardera sig för olika former av kognitiv bias (partiskhet). Metoden ställer stora krav på 
utformningen av undersökningen för att individerna dels skall förstå valet mellan olika 
scenarier och dels för att tillse att den betalningsvilja som individerna uppger eller uttrycker 
vid ett hypotetiskt val skulle kunna bli verklighet om scenariot förverkligades. Se CE-
metoden som är en utvecklad form som kan studera flera scenarier i samma studie. 
Metoden gör det möjligt att kunna fånga preferenser för nyttigheter där det inte finns 
marknadspriser, exempelvis alternativkostnaden för användning av människors tidsbudget i 
transportsystemet. 

SEA samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys SCBA cost-benefit analysis 
Se samhällsekonomisk analys (SEA) 
 
SEB SIA 
Se samlad effektbedömning (SEB). 
 
sekundär marknad secondary market 
Behandlas under direkta effekter. 
 
sekundära effekter secondary impacts 
Behandlas under direkta effekter. 
 
sekventiell analys sequential analysis 
Statistisk analys där stickprovet inte är fastställt i förväg. Istället utvärderas data när de 
samlas in och ytterligare stickprov stoppas in utifrån en fördefinierad stoppregel så snart 
signifikanta resultat observeras. Fördelen är att slutsatser kan dras på ett tidigare stadium 
än vid klassisk metod, till lägre analyskostnader. 
 
semitrailer semitrailer 
Är en typ av släpvagn. 
 
signalering signalling 
Signaleringsteori kan användas för att beskriva beteende när två parter (individer eller 
organisationer) har tillgång till olika information. Avsändaren av information kan välja hur 
signalen ska framföras och mottagaren kan välja hur den ska tolkas. Exempel på denna typ 
av signalering är om en bilhandlare ger en garanti på en begagnad bil för att därmed 
signalera att hen inte säljer dåliga begagnade bilar. Intyg och betyg från utbildning har ofta 
ett signalvärde eftersom det signalerar kunskap och inlärningsförmåga. 
Signalering används ofta för att hantera asymmetrisk information och få parterna att 
lita på varandra och därmed motverka marknadsmisslyckanden.   
Men signalering kan förstås även missbrukas. Exempel på det senare är när någon aktör 
signalerar till intet förpliktigande moraliska värderingar med huvudsakligt syfte inte att 
påverka utan att stärka den sociala ställningen inom en grupp (kallas ofta 
godhetssignalering virtue signalling) eller att signalera miljövänlighet med ytliga 
åtgärder (grönmålning greenwashing). Vilket som är vilket är förstås svårt att objektivt 
avgöra eftersom även beskyllningen för att bedriva signalpolitik kan vara en signalering i 
sig! Jämför med asymmetrisk information. 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagn


Sida 190 (294) 

signifikans significance 
Begrepp inom statistiken för att ange att ett värde i en undersökning avviker från ett 
hypotetiskt värde och att det sannolikt inte beror på den statistiska osäkerheten 
(slumpen).  
Signifikans är centralt inom hypotesprövning av stickprovsdata. Signifikans är där ett 
kvantitativt mått på hur väl ett värde uträknat från ett stickprov, en testvariabel, 
överensstämmer med det värde som är det troligaste värdet om en hypotes, som 
kallas nollhypotesen, inte kan förkastas.  
 
signifikansnivå significance level, level of significance, size of test 
Är sannolikheten för utfall i ett kritiskt område trots att nollhypotesen är sann. Det kan 
också kallas felrisk. Man betecknar ofta signifikansnivån med den grekiska bokstaven α. 
Signifikansnivån väljs utifrån syftet med hypotesprövningen. Ett lågt värde på 
signifikansnivån väljs om man bara vill förkasta nollhypotesen när man har riktigt starkt 
stöd i sina data för att göra det, det vill säga om konsekvenserna av att felaktigt förkasta 
nollhypotesen är allvarligare än konsekvenserna av att felaktigt behålla den.  
 
simulering simulation 
En abstrakt skildring av verkligt beteende via en förenklad, hanterbar process som 
modellerar det verkliga fallet. Simuleringar är vanligen datorbaserade och ger en ofta 
stokastisk simulering med experimentella resultat som skildrar ett komplext verkligt 
beteende. 
 
sjunken kostnad, sunk cost sunk cost 
En kostnad som redan har uppstått och inte kan återvinnas eftersom den inte har något 
marknadsvärde i någon alternativ användning. Exempelvis broar och järnvägstunnlar är 
vanligtvis sjunkna tillgångar. Deras tidigare kostnader bör inte förekomma i analyser om 
nya beslut eftersom det är redan tagna kostnader från bak i tiden som inte kan ändras. Är 
därmed irrelevanta för beslut som ska fattas idag. Ska ej ingå i ex ante CBA däremot i 
efterkalkyler. Jämför med sänkta kostnader villan. 
 
självkörande bil self-driving car 
Se automatiska fordon. 
 
självselektion self-selection 
Människor har olika preferenser och möjligheter och väljer resesätt, bostad, bostadsort, 
arbete och utbildning med mera utifrån en massa olika faktorer som ofta inte är 
observerbara. Kan exempelvis vara att en person som avstår från bil bosätter sig nära 
kollektivtrafik eller att en person som föredrar att cykla ändå tycker det är värt den extra 
kostnaden (uppoffringen) det innebär att ta en taxi ibland, eller att den som tycker det är ok 
att pendla långt söker jobb längre bort medan en annan vill bo nära arbete och/eller 
barnomsorg och så vidare. Med transportekonomiska metoder/modeller som kombinerar 
kunskaper från ekonomisk teori, statistisk metod och empiriska tillämpningar kan man 
ändå med stor realism beskriva och förutsäga hur en population av individer beter sig i 
transportsystemet.  På grund av självselektionen som innebär att vi anpassar oss efter olika 
preferenser vid olika tidpunkter så att det är helt individuellt vad man tycker är acceptabelt 
vid olika tidpunkter eller perioder i livet.  
 
skadekostnad damage cost 
Se marginell skadekostnad och figurerna 15, 23a och 23b. 
 
skaft shaft 
Skaftning, det vill säga anslutning av start- och målpunkter (centroider) till väg- eller 
kollektivtrafiknät är en viktig del av en nätverkskodning för att fånga ruttval och 
resenärsflöden. Skaften har stor inverkan på kollektivtrafikresandet och i vissa fall måste 
man ta hänsyn till att skaften kan påverka en konkurrenssituation mellan till exempel buss 
och järnväg. I Sampers regionala modeller för vägnät används i grundutförandet så kallad 
automatskaftning. Metoden tillämpas av praktiska skäl eftersom manuell kodning skulle 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slump
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotespr%C3%B6vning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stickprov
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nollhypotes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhet
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kritiskt_omr%C3%A5de&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nollhypotes
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vara väldigt tidskrävande. Vid översyn av vägnät inför en objektsanalys är det därför viktigt 
att tänka på att analytikern skall göra en översyn av befintlig skaftning och eventuellt 
genomföra justeringar av denna. Även för kollektivtrafiknät framförallt i stadsmiljö kan en 
skaftöversyn behövas i anslutning till en objektanalys. 
 
skalfördelar, stordriftsfördelar, skalekonomi, skalavkastning economies of scale, 
returns to scale 
Skalfördelar är stordriftsfördelar och/eller fördelar av småskalighet. Stordriftsfördelar är ett 
begrepp som beskriver hur ett företags totala genomsnittskostnad minskar ju fler varor som 
produceras. Det handlar då om att styckkostnader ofta minskar genom storskalig 
produktion när de fasta kostnaderna kan spridas över fler producerade enheter. 
 
skalparameter scale parameter 
Inom sannolikhetsteori och statistik är en skalparameter en speciell typ av numerisk 
parameter i en ”familj” av sannolikhetsfördelningar. Ju större skalparametern är 
desto mer spridd är fördelningen. 
 
skarvfri mobilitet, sömlös mobilitet seamless mobility 
Se skarvfri, sömlös seamless. 
 
skarvfri, sömlös seamless 
Inom transportområdet har ”skarvfri” eller ”sömlös” ibland börjat användas före orden 
transport och mobilitet.  
Skarvfria (eller sömlösa) transporter kan avse att varor ska kunna flöda snabbt från dörr 
till dörr med de mest kostnadseffektiva och pålitliga transportsätten i harmoni med 
varandra. Transportanläggningar och transporttjänster bör vara fullt integrerade både 
fysiskt och operativt för att göra det möjligt för användarna att effektivt byta färdmedel eller 
annan transportservice. 
Skarvfri (eller sömlös) mobilitet kan avse att användare av dataöverföring (människor 
såväl som fordon) ska kunna förbli anslutna när de överförs (roaming, vandring) mellan 
olika nätverk, att användaren inte ska behöva förflytta sig för att vandra mellan nätverken 
och att användaren ska kunna vara uppkopplad till flera olika tekniska nätverkstekniker 
samtidigt. 
 
skarvfria transporter, sömlösa transporter seamless transportation 
Se skarvfri, sömlös seamless. 
 
skattefaktor tax factor 
En betydelse för skattefaktor är omräkningen som behövs mellan kalkylvärden som är 
uttryckta i marknadspriser och de som är uttryckta i faktorpriser. Den 
samhällsekonomiska kalkylen (SEK) räknar i marknadspriser och därför behöver man 
räkna upp kalkylvärden  som är i faktorpriser med en uppräkningsfaktor. Så gör vi i Sverige 
med en skattefaktor som är härledd från momsen. Om man istället räknar i faktorpriser (så 
gör man i Storbritannien) måste man tvärtom räkna ner de kalkylvärden som är i 
marknadspriser med en faktor. 
Ordet skattefaktor har använts lite olika under årens lopp och även för olika ansatser att 
skatta kostnaden för att använda skattemedel. En tidigare ansats utgick från att beräkna ett 
skuggpris med hjälp av kostnaden för moms och punktskatter och den nu använda 
metoden utgår från att utifrån den marginella överskottsbördan från skatt räkna fram en 
marginalkostnad för offentliga medel. Se figurerna 15, 24a och 24b. 
 
skattekil tax wedge 
Begrepp som används för att beskriva effekten av marginalskatten, det vill säga den 
sammanlagda skatteeffekten från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms och 
punktskatter. Skattekilar är skillnaden mellan vad en arbetsgivare betalar och vad en 
löntagare får efter skatt eller skillnaden mellan vad ett företags vinst uppgår till och vad 
aktieägaren får i utdelning efter skatt. Även skillnaden mellan marknadspriset på varor och 
tjänster och priset efter skatt, är en skattekil. 
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Skattekilar kan skapa samhällsekonomiska kostnader på grund av effektivitetsförlust 
när de beslut som individer, hushåll och företag fattar snedvrids. Givet storleken på 
samhällets behov av skatteintäkter bör skattekilarna därför vara så små som möjligt. Se även 
överskottsbörda. Se figur 24 och jämför gärna med figur 15. 
 
skattning, estimat, estimera estimate 
Är ett systematiskt sätt att med hjälp av mer eller mindre osäkra observationer eller mätdata 
beräkna en uppskattning av en okänd parameter.  Vid skapandet av ekonomiska modeller 
skattas modellens parametrar med hjälp av observerade data. 
 Vid bestämning av exempelvis trafik och transportsystem som redan inträffat används 
skattning som metod till skillnad mot en framtidsbedömning där man använder 
prognosmetoder som exempelvis kalibrering.  
 
skevhet skewness 
Statistiskt mått på hur asymmetrisk en sannolikhetsfördelning av en stokastisk 
variabel är. En fördelning av datan som har en lång svans åt vänster sägs ha en negativ 
skevhet och om fördelningen istället har en lång svans åt höger är skevheten positiv. Jämför 
med en normalfördelning som är helt symmetrisk kring medelvärdet och därför har 
skevheten 0. Många statistiska tester förutsätter att materialet som undersöks är 
symmetriskt fördelat och om sådana tester genomförs på en variabel med skev fördelning 
kan resultatet bli missvisande. 
 
skuggpris shadow price, accounting price 
Ett samhällsekonomiskt beräkningspris som återspeglar en skattning av 
alternativkostnaden för att tillhandahålla eller eliminera ytterligare en enhet av varan 
eller tjänsten. Ett skuggpris är ett uppskattat pris för något som normalt inte prissätts eller 
säljs på en marknad. Skuggpriset utrycks som ett monetärt värde och sätts på företeelser 
som inte har ett pris på en marknad. Det bygger på principen om betalningsviljan då det 
mest exakta måttet på värdet av en vara eller tjänst är vad människor är villiga att uppoffra 
för att få del av eller bli av med företeelsen, dvs vilken alternativkostnad man har. Skuggpris 
tas fram som om det vore en marknad när den vara eller tjänst som inte kan kvantifieras 
som ett marknadspris ändå måste tilldelas en värdering så att de kan ingå i en 
transportmodell eller en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA).  
Exempel på skuggpris är tidsvärdena, koldioxidvärdet och värdet av minskad risk att 
dödas och skadas svårt samt luftföroreningar som alla saknar marknadspris. 
Skuggpriser används även i analyser när marknadspriser visserligen finns men inte rätt 
återspeglar marginalvärdet eller alternativkostnaden för en vara eller tjänst. 
Ibland har man i samhällsekonomiska analyser tillämpat skuggprisansatsen för att räkna 
upp marknadspriset för de offentliga medel som används för investering och 
vidmakthållande med ett påslag för att skildra människors marginella värdering av 
skattekronornas alternativa användning. Se skattefaktorer. Detta görs inte i Sverige 
(2021) eftersom en sådan tillämpning av skuggprisansatsen tillsammans med 
marginalkostnaden för offentliga medel skulle innebära dubbelräkning. 

 

”The MCF is just another shadow price. It is the shadow price of the 
public funds (obtained by raising taxes) used för the public project. 
In the traditional view this must be greater than 1; while in the 
modern approach it can be less than 1”. 
 
”Applied cost-benefit analysis” (2007) 
 
Robert J. Brent 
Professor of Economics 
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skydd av naturen och den biologiska mångfalden protection of nature and 
biodiversity 
Del av den miljömässiga hållbarheten och livability.  
 
skyddsutgiftsmetoden defensive expenditure method (DE) 
Är en värderingsmetod inom avslöjade preferenser (RP). I metoden används data om 
individers agerande på marknader för att kompensera sig för hälso- eller miljörisker. Kan 
handla om när människor installerar eller köper någon utrustning för att förbättra sin miljö 
eller säkerhet. Exempelvis en cykelhjälm eller ett kolfilter för rena dricksvatten. Från 
informationen kan man få information om betalningviljan för förändringar. 
Utgångspunkten är att olägenheten kostar minst lika mycket som de skyddsåtgärder som 
vidtas för att minska den. 
 
slumpfel, slumpmässigt fel random error 
Slumpmässigt fel vid mätning. Se fel error. 
 
slumpmässig nyttomodell random utility model 
Modellen syftar till att modellera individernas val bland diskreta uppsättningar alternativ. 
Individernas preferenser bland de tillgängliga alternativen beskrivs i en nyttofunktion 
och individen väljer alternativet med högst nytta. 
 
slumpmässigt urval random selection 
Handlar om hur de som skall vara med i stickprovet i en undersökning väljs ut ur 
populationen genom ett slumpmässigt urval vilket är viktigt eftersom det hjälper till att 
förhindra bias i resultaten. 
 
slumpvariabel random variable 
En slumpvariabel är samma sak som en stokastisk variabel. Det är ett matematiskt objekt 
som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.  
 
smart infrastruktur, intelligent infrastruktur smart infrastrucuture, intelligent 
infrastructure 
Ej definierat. Avser en process eller teknik som underlättar transportplanering, design och 
hantering av infrastrukturen alternativt det som ökar effektiviteten i 
transportverksamheten. Jämför med ITS och AI. 
 
SMART målformulering SMART objective 
Modell för att underlätta vid formulering av mål. Ett mål bör enligt modellen vara: 
Specifikt, tydligt och konkret. 
Mätbart, tid, kvantitet och kvalitet. 
Accepterat eller Attraktivt. 
Realistiskt 
Tidssatt 
 
smidiga transporter, agila transporter agile transport 
kortare och mer frekventa transporter med mindre vägfordon.   
 
små talens lag law of small numbers 
När vi ser ett litet antal utfall (det vill säga har ett litet stickprov) så har vi en stark tendens 
att se mönster trots att utfallen mest beror på slumpen. Större urval är mer exakta än 
mindre. Små urval ger oftare extrema utfall än större. Ändå faller vi ofta i denna fälla 
beroende på att det är en sorts kognitiv bias. Jämför med de stora talens lag som 
däremot är korrekt. 
snedvridet urval adverse selection  
Se negativt urval. 
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snålsljutsåkare, friåkare, gratispassagerare  free-rider 
Handlar om en svårighet som kan uppkomma när det gäller att åstadkomma en kollektiv 
nyttighet genom frivillig samverkan mellan dem som skulle kunna ha fördel av nyttigheten. 
Om någon eller några av dem undviker att bidra till kostnaderna i förhoppning att 
nyttigheten ändå kommer till stånd så att de kan åka snålskjuts och ta del av nyttigheten 
utan att bidra. 
 
social social 
i/ samhällelig social  
Något som har med samhällslivet eller hela samhället eller staten att göra. 
ii/ samhälls-  social-  socio-   
Som förled till sammansättningar och andra ord som har med (en del av) samhället att göra. 
Exempel: Socialstyrelsen, samhällsvetenskap, samhällsekonomi, samhällsnytta, 
sociologi, sociala reformer och så vidare. 
iii/ sociala- eller samhälls-  grupper, social groups   
Syftar på en samling individer med något gemensamt. Indelningen kan variera. Vid 
utvärdering av åtgärder i transportsystemet kan man titta på hur positiva och negativa 
effekter och samhällsnytta som skapas av transportåtgärden kommer eller kan komma olika 
grupper till del.  Det kan handla om socioekonomisk indelning baserad på uppgifter om 
yrke, inkomst, utbildning. Det kan handla om män/kvinnor eller om olika åldersgrupper. 
Det kan handla om geografisk hemvist. Det kan handla om hur man normalt reser och 
transporterar och om hur man påverkas som närboende. Det kan handla om påverkan på nu 
levande generationer och kommande generationer. Analysresultaten blir en del av den 
samlade effektbedömningen (SEB). 
Se samhällsekonomisk analys, fördelningseffekter, rättvisa och social 
hållbarhet.    
 
social ekonomi economic sociology 
Se socioekonomi socioeconomics. 
 
social hållbarhet social sustainability 
Är en av tre dimensioner av långsiktig hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen 
handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. 
Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för 
att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i 
praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i. Två exempel på 
välanvända och konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är de kategorier som ingår 
i FN:s milleniemål eller Human Development Index 
Inom transportsektorn ingår människors säkerhet och hälsa human safety and health, 
överkomlighet affordability, social rättvisa social equity, sammanhållning i 
samhället community cohesion, kulturvård cultural preservation 
Nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen beskriver den sociala hållbarheten i följande 
dimensioner: 
* Rättvisa equity – samhället tillhandahåller rättvisa möjligheter till försörjning för alla 
sina medlemmar, särskilt för de fattigaste och mest utsatta medlemmarna i samhället. 
Mångfald diversity – samhället främjar och uppmuntrar mångfald. 
* Sammanhållning interconnected/social cohesions – samhället tillhandahåller 
processer, system och strukturer som främjar sammanhållningen såväl informellt som via 
samhällsinstitutionerna. 
* Livskvalitet quality of life – samhället kan tillfredsställa grundläggande behov på 
individ-, grupp-, och samhällsnivå (till exempel hälsa, bostäder, utbildning, sysselsättning, 
säkerhet). 
* Demokrati och styrning democracy and governance – samhället kan tillhandahålla 
demokratiska processer och politiska strukturer där ansvarskrävande är möjligt. 
* Mognad maturity – individerna accepterar ansvar för en gemensam tillväxt och 
förbättringar (exempelvis hur man kommunicerar, beter sig, utbildar sig).  
Se figur 21.  
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social konsekvensanalys social impact analysis (SIA) 
Se social konsekvensbedömning som är samma sak. Obs att på engelska så betyder 
social impact analysis såväl social konsekvensanalys som samhällsekonomisk 
effektanalys. Se även samhällsekonomisk effekt- och konsekvensanalys. 
 
social konsekvensbedömning social impact assessment (SIA) 
IAIA (International Association for Impact Assessment) definierar den sociala 
konsekvensbedömningen så här: ”Utvärdering av sociala effekter inkluderar processerna för 
att analysera, övervaka och hantera de avsedda och oavsiktliga sociala konsekvenserna, både 
positiva och negativa, av planerade interventioner (policyer, program, planer och projekt), 
samt alla sociala förändringsprocesser som åberopas av dessa insatser. Dess främsta syfte är 
att åstadkomma en mer hållbar och rättvis biofysisk och mänsklig miljö.”112 
Mer finns att läsa i bland annat Levin (2021) som är länkad i referenslistan. 
Observera att på engelska så motsvarar orden social impact assessment såväl social 
konsekvensbedömning som samhällsekonomisk effektbedömning på svenska. Se 
därför även samhällsekonomiska effekt- och konsekvensanalyser social benefit, 
cost and impact analysis.  
 
social marginalkostnad marginal social cost 
Se samhällsekonomisk marginalkostnad (MKS) marginal social cost (MSC) 
 
social nytta social utility 
Jämför med sammanhållning i samhället community cohesion som kan vara ett 
begrepp att föredra då det inte riskerar skapa tolkningsproblem. 
Social nytta beskrivs ibland som den nytta som en vara eller tjänst ger upphov till vad gäller 
att tillgodose behovet av gemenskap och att samspela med andra människor. Hur man i en 
grupp eller mellan grupper påverkar och anpassar sig till varandra men även behovet av att 
ha en egen individualitet i gruppen. Ett exempel är den sociala nyttan båda ungdomar och vi 
alla har av ungdomsidrotten.   
Se upp! Jämför med samhällsnytta, samhällsekonomisk nytta social benefit som är 
det begrepp som är mest relevant för transportekonomin och handlar om hur vi kan öka 
hela samhällets välfärd! (Tyvärr används ibland ordet samhällsnytta social benefit även 
om social nytta vilket krånglar till tolkningen i Sverige).  
Hanteringsmässigt kan man se det som att åtgärder i trafik och infrastruktur kan bidra till 
att öka nyttan benefit som vi kan kvantifiera genom att bland annat mäta hur mycket tid 
och budgetmedel som frigörs i form av förbättrad tillgänglighet i transportsystemet för 
människor och företag och i en fördelningsanalys kan vi se hur dessa nyttor benefit 
fördelar sig mellan olika grupper av människor. Det ger underlag för beslutsfattarna om hur 
man kan uppnå en utifrån sina politiska preferenser uppfattning om vad som är en 
rättvis fördelning equity. Nyttorna benefits används av individer på olika sätt beroende 
på preferenser för att tillfredsställa sina såväl individuella som kollektiva behov beroende på 
vilken tillfredsställelse satisfaction (= nytta utility) det ger.  
Kanske har infrastrukturåtgärden bidragit till att möjliggöra att nyttan kan användas så att 
fler ungdomar kan delta i exempelvis ungdomsidrotten vilket skulle kunna ge både 
ungdomar och deras vuxna såväl individuell nytta utility som social nytta social utility och 
därmed bidra till sammanhållningen i samhället community cohesion. I praktiken är 
kopplingen svår att göra kvantitativ eftersom att möjliggörandet via infrastrukturen aldrig 
kan vara mer än en del av en sammanhängande kedja (finns det lokaler, tränare etcetera) 
och att den frigjorda tiden och budgetmedlen kan fördela ut sig i ekonomin (blir det bättre 
privatekonomi för att få tillgång till berikande fritid eller blir det höjda hyror etcetera) och 
dessutom kan frigjord tid användas på massor av sätt (ta ett jobb eller gå i skola längre bort, 
åka in till stan eller börja träna fotboll etcetera). Men att beskriva möjliggörandet är nog så 
viktigt eftersom det är en del av beskrivningen av vad syftet är med åtgärden och hur man i 
samhällsplaneringen kan söka samordna olika insatser för att nå olika fördelningsmässiga 
mål. Observera att det inte handlar om att lägga till effekter och nyttor till 

                                                 
112 IAIA, definition of Social Impact Assessment: https://www.iaia.org/wiki-details.php?ID=23 

 

https://www.iaia.org/wiki-details.php?ID=23
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infrastrukturåtgärden för då blir det dubbelräkning utan om att beskriva hur nyttan av 
infrastrukturobjektet skulle kunna användas ihop med åtgärder utanför transportsystemet 
för att stimulera den sociala nyttan. 
 

 
social rättvisa social equity 
Inom transportområdet aspekter inom social hållbarhet och livability som inbegriper 
såväl jämställdhetsmål och jämlikhetsmål, som rättvis fördelning av nyttor benefits 
och kostnader och tillgången till grundläggande mobilitet för alla. Se även 
fördelningsanalys. 
 
social sammanhållning social cohesion 
Se social nytta. 
 
sociala faktorer social factors 
Sociala och ekonomiska faktorer är exempelvis inkomst, utbildning, sysselsättning, trygghet 
och säkerhet. 
 
socialt kapital social capital 
Betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas 
på tillit. För en ekonomi handlar det om i vilken grad det finns tillit och rättssäkerhet. Se 
även institution. 

socioekonomi socioeconomics, economic sociology, social economics 
Socioekonomi (även känd som social ekonomi och ekonomisk sociologi) är en 
samhällsvetenskap som studerar hur ekonomisk aktivitet påverkar och formas av sociala 
processer. I allmänhet analyseras hur moderna samhällen utvecklas, stagnerar eller går 
tillbaka på grund av sin lokala eller regionala ekonomi eller den globala ekonomin. Ämnet 
lyfter särskilt analytiska, politiska och moraliska frågor i gränslandet mellan ekonomin och 
samhället utifrån ett flervetenskapligt perspektiv mellan sociologi, politisk ekonomi, 
moralfilosofi, institutionell ekonomi och historia.  
Socioeconomics har ibland i Sverige och andra EU länder översatts som en engelsk 
beteckning för samhällsekonomi men det bör inte göras då det alltså istället oftast är 
synonymt med economic sociology som är en tvärvetenskaplig gren inom sociologin som i 
sin tur är en självständig vetenskapsgren inom samhällsvetenskapen. 
Se även socioekonomisk indelning, socioekonomisk data och socioekonomiska 
faktorer. 
 
socioekonomisk indelning (SEI)113 socio-economic division 
Är det sätt som ett lands befolkning delas in i socioekonomiska grupper (motsvarar ungefär 
samhällsklasser). Den socioekonomiska indelningen på övergripande nivå i Sverige är 
baserad på uppgifter om individerna yrke och består av arbetare, tjänstemän och företagare. 
 

                                                 
113 Socioekonomisk indelning: https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-
standarder/socioekonomisk-indelning-sei/ 

 

”History calls those men the greatest who have ennobled themselves by working for the 
common good; experience acclaims as happiest the man who has made the greatest 
number of people happy” 
 
 ”Reflections of a Young Man on The Choice of a Profession” 1835 
 
Karl Marx (1818 – 1883) 
nationalekonom, filosof, politiker 

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/socioekonomisk-indelning-sei/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/socioekonomisk-indelning-sei/
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socioekonomiska data socio-economic data, demographic data 
Befolkningens egenskaper inklusive antal personer i hushåll, ålder och kön definieras 
vanligtvis på zon-nivå i transportmodellerna. Består dels av fasta befolkningsegenskaper 
som exempelvis ålder och kön och dels av tidsvarierande attribut som bilägande och 
inkomst. Tillsammans med markanvändningsdata utgör socioekonomisk indata input för 
resegenereringen. Se även demografi. Se figur 32. 
 

 
 
Figur 32.   Schematisk bild av socioekonomisk data och annan indata till Sampers. 
 
socioekonomiska faktorer, sociala och ekonomiska faktorer socioeconomic 
factors, social and economic factors 
Sociala och ekonomiska faktorer som utmärker individer eller grupper inom den sociala 
strukturen. Exempelvis inkomst, utbildning, sysselsättning, trygghet och säkerhet. 
 
sociologi sociology 
Är läran eller vetenskapen om samhället. Det är en akademisk disciplin som har det sociala 
som särskilt studieobjekt vilket omfattar allt från samspelet mellan två människor till 
internationella relationer.  
Sociologins utgångspunkt är att mänskligt handlande och tänkande inte bara kan förstås 
som naturgivet, eller som resultatet av individuellt självbestämmande, utan att människan 
också är en socialt bestämd varelse. Skillnader mellan individer, grupper och samhällen är 
orsakade av historiskt nedärvda skillnader vad gäller sociala förhållanden, 
organisationsformer, regler, sedvänjor, normer och värden.  
Jämför med social, socioekonomi och samhällsekonomi. 
 
sparsam körning eco-driving 
Är en mjuk och defensiv körstil som minskar bilens bränsleförbrukning. 
 
speditör forwarding agent 
Person som ägnar sig åt spedition, vilket är att för annans räkning ombesörja mottagning, 
transport, lagring, omlastning, tullbehandling med mera av gods. 
 
spelteori game theory 
Är teorier syftande till att med hjälp av matematiska modeller beskriva strategiska 
interaktioner mellan rationella beslutstagare. Det är ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde och används främst inom samhällsekonomi, biologi, datavetenskap 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datavetenskap
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och statsvetenskap. Grundläggande begrepp är maximering av vinst respektive 
minimering av förlust. Grundläggande är också att spelarna har motstridiga intressen. 
Dessutom kan spelarna antingen ha tillgång till samma information i spelet (som i schack), 
eller så har de tillgång till olika delar av den totala informationsbilden (som i poker).  
Se även Nashjämvikt och informationsassymetri. 
 
spridningsmått measures of spread, spreading dimension 
Är mått på hur mycket värdena i ett datamaterial varierar. Om spridningen är liten så är de 
flesta värden ganska nära varandra, och om spridningen är stor så skiljer sig värdena mycket 
från varandra. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket de olika insamlade värdena 
avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir 
standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet 
bidrar till en hög standardavvikelse. Variansen är kvadraten på standardavvikelsen liksom 
standardavvikelsen nås genom att ta roten ur variansen.  
En percentil är det värde på en stokastisk variabel nedanför vilken en viss procent av 
observationerna av variabeln hamnar. Så är till exempel "20-percentilen" P20 det värde som 
delar observationerna så att 20 procent av dem är mindre än P20 och 80 procent är större 
än detta värde.  
De percentiler som delar in materialet i fyra delar, P25 eller Q1, P50 eller Q2 och P75 eller 
Q3, kallas kvartiler. "Undre kvartilen" anger till exempel det värde som 25 % av 
observationerna underskrider.  
Speciellt kallas P50 (50-percentilen) för median värdet, som är det värde som delar 
observationerna på mitten så att hälften av observationerna är mindre än P50, och andra 
hälften är större. 
 
spårbundenhet, stigberoende path dependent 
Är när de beslut och lösningar som presenteras är beroende av tidigare beslut och 
erfarenheter. ”Spårbundenhet” föreligger när en funktion av ekonomin (institutionella 
förhållanden, tekniska standarder med mera) inte baseras på nuvarande förhållanden utan 
har vuxit fram som en sekvens utifrån tidigare handlingar som var och en har lett fram till 
ett bestämt resultat. Inom ekonomi och övriga samhällsvetenskaper hänvisar 
”spårbundenhet” till resultatet vid en viss tidpunkt eller till hur en process leder fram till en 
långsiktig jämvikt (som kan vara besvärlig att bryta). Ett exempel är valet av 
explosionsmotorn före elmotorn i början av 1900-talet och framväxten av oljeberoendet. 
 
stadslogistik city logistics, urban logistics 
Processen för att optimera storstadens logistikverksamhet och effekter av godsförflyttningar 
med hänsyn till hur det påverkar finansiellt, miljömässigt, ekonomiskt, socialt och 
energimässigt. 
 
stadsmiljöavtal 114 urban environment agreement 
Trafikverket fördelar på regeringens uppdrag bidrag för hållbara stadsmiljöer. Kommuner 
och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. 
Syftet med satsningarna är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till: 

 en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik 

 hållbara godstransportlösningar 
 
stadsutbredning urban sprawl 
Tendensen att när storstadsregionen breder ut sig det ofta kombineras med utglesning som 
ger mindre täthet. Exempelvis via villaförorter. 
  

                                                 
114 https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---

stadsmiljoavtal/ 
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stambana mainline 
Ursprungligen statligt byggd järnvägslinje av riksbetydelse. Alla statliga järnvägslinjer 
planeras i den nationella transportplanen. Nu pågår arbetet med nya stambanor.115 
 
stamväg trunk road 
Nationell stamväg är en beteckning på de av Sveriges vägar som riksdagen har beslutat skall 
vara nationella stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för 
långväga lastbilar och långväga persontransport. Utveckling av stamvägarna planeras i den 
nationella transportplanen till skillnad från övriga statliga vägar som planeras i 
länsplanerna. De skyltas inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna 
skillnad på vare sig skyltning, nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar 
och övriga riksvägar. Vissa riksvägar är stamväg bara längs en del av sträckan. 
Europavägarna är överallt stamvägar i Sverige, och de är mer synliga med särskilda 
nummerskyltar.116 
 
standardalternativ default options 
Standardalternativet är det alternativ som en konsument ”väljer” om hen inte gör något nytt 
aktivt val. Det kan till exempel vara att man ”vant sig ”vid att alltid handla sina matvaror i en 
viss affär eller att alltid använda ett visst färdslag till och från jobbet. Studier har visat att 
konsumenter sällan ändrar sina standardalternativ. 
Används också för att sätta in ”standardvärden” eller ”defaultvärden” i transportekonomiska 
modeller att användas när man inte har annan kunskap eller att det är en del av modellen 
som behandlar sådant som inte direkt ingår i det man undersöker. 
 
standardavvikelse standard deviation 
Se spridningsmått och fel error. 
 
standardfel standard error 
”Standardfel” eller standardmätosäkerhet är ett mått på osäkerheten i en 
punktskattning. Det är ett spridningsmått på hur medelvärden avviker från 
väntevärdet. Se medelfel. 
 
stapeldiagram bar chart 
Är  en diagramtyp som genom höjden på staplarna visar olika faktorers värden. 
 
startpunkt, frånnod, ursprung origin 
Platsen eller zonen där en resa startar. Jämför med destination som är där resan slutar. 
Sorteras ibland i från/till matriser. 
 
statens ekonomi national economy 
Ekonomin för en specifik nation som en ekonomisk enhet. Ej att förväxla med 
nationalekonomi. 
 
statisk effektivitet static efficiency 
Handlar om den mest effektiva kombinationen av befintliga resurser vid en given tidpunkt 
med befintlig teknik. Jämför med dynamisk effektivitet som inbegriper utveckling av 
bättre teknik och arbetsmetoder som kan förbättra effektiviteten. 
Jämför med produktionsmöjlighetskurvan i figur 3. ”Statisk effektivitet” handlar om 
att ta sig från O ut till produktionsmöjlighetskurvan. ”Dynamisk effektivitet” inbegriper att 
man med hjälp av ny teknik och nya metoder även kan få produktionsmöjlighetskurvan att 
bukta ut. 
  

                                                 
115 Nya stambanor: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/ 
116 Nationella stamvägar: https://www.trafikverket.se/contentassets/38814d51236e47ff92594b30ea8eda68/2014-
09-nationellt-stamvagnat.pdf 
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statisk modell static model 
I statiska modeller beaktas inte tidsfaktorn uttryckligen. Statiska modeller kan definieras 
som modeller som representerar ett fenomen vid en given tidpunkt eller som jämför 
fenomenet vid olika tidpunkter. Jämför med dynamisk modell.  
 
statistik statistics 
Dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, 
dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall 
insamlas, utvärderas och presenteras. 
 
statistiker statician 
Yrkestitel. 
 
statistisk modell statistical model 
En statistisk modell är en uppsättning matematiska ekvationer som i form av stokastiska 
variabler och deras sannolikhetsfördelningar beskriver beteendet hos ett studerat 
objekt. 
 
statistisk styrka statistical strength 
Ett mått på vilken förmåga ett statistiskt hypotestest har att avslöja en felaktig hypotes. Ju 
mer felaktig hypotesen är desto lättare är det att avslöja den. Testets styrkefunktion anger 
sannolikheten att nollhypotesen förkastas som funktion av hur felaktig den är. 
 
statistiskt signifikant statistical significance 
Se signifikans och signifikansnivå. 
 
statliga utgifter government spending 
Se gemensamma offentliga utgifter (G). 
 
statsfinansiell analys government financial analysis 
En analys av hur svenska statens ekonomi påverkas. Se även kommunekonomisk, 
regionalekonomisk och samhällsekonomisk analys. 
 
STAX största tillåtna axellast maximum axle load 
Största tillåtna axellast för ett järnvägsfordon på ett järnvägsspår, uttryckt i ton. 
 
steg 1 och 2 åtgärder non-infrastructure options/solutions 
Se fyrstegsprincipen. 
 
stickprov, sample, urval sample 
En delmängd av en population, utvald enligt någon urvalsmetod. Till exempel ett obundet 
slumpmässigt urval. Syftet är att med resultat från mätningar av stickprovet dra 
slutsatser om hela populationen. 
 
stokastisk variabel stochastic variable 
En stokastisk variabel är samma sak som en slumpvariabel. Det är ett matematiskt objekt 
som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen. 
 
stokastisk, slumpmässig stochastic 
En sannolikhetsfunktion eller process som har en slumpmässig komponent.  
En stokastisk nätverksutläggningsprocess genomför en fördelning av upplevda restider och 
kan därför producera en flervalsanalys. 
En stokastisk jämvikt av resor efter nätutläggningsprocessen uppfyller Wardrops första 
princip att ingen resenär längre kan förbättra sin upplevda restid genom att ändra rutt. 
Se även deterministisk. 
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stora talens lag law of large numbers 
Är en sats inom sannolikhetsteorin som innebär att det aritmetiska medelvärdet av ett 
stort antal oberoende observationer av en slumpvariabel med stor sannolikhet ligger nära 
variabelns väntevärde. Har gett upphovet till uttrycket ”det jämnar ut sig i det långa 
loppet”.  Innebär bland annat att en allmän regel är att större gruppers beteenden är lättare 
att förutsäga än  individer, eftersom grupper  i genomsnitt beter sig mer enhetligt. Därav 
lättare bygga träffsäkra persontransportmodeller än godstransportmodeller eftersom i det 
första fallet handlar om att efterlikna resultaten av hundratusentals individuella beslut 
medan det i det andra fallet kan vara de beslut som ett mindre antal människor/företag tar 
som skall modelleras. De stora talens lag är en av flera förutsättningar för pågående 
utveckling med maskininlärning och AI inom transportområdet. Jämför med tidsbudget. 
Ej att förväxla med de små talens lag. 
 
stordrift large-scale production 
Industriell drift i stor skala. 
 
stordriftsfördel economies of scale 
Stordriftsfördelar är de minskande styckkostnader som ofta uppkommer genom 
storskalig produktion, såsom massproduktion vilket då leder till att företag kan sälja till 
lägre priser eller ta ut högre vinster.  
Den genomsnittliga kostnaden minskar ofta när antalet producerade enheter ökar.  
Stordriftsfördelar kan minska av att behovet av administration ökar med organisationens 
storlek, varför små organisationer ibland kan vara effektivare. 
En bransch där stordriftsfördelarna är så framträdande att den mest lönsamt kan drivas av 
en enda aktör, kan betraktas som ett naturligt monopol. Se även stordriftsnackdel och 
x-ineffektivitet. 
 
stordriftsnackdel diseconomies of scale 
Stordriftsnackdel är motsatsen till begreppet stordriftsfördel. Precis som ökad stordrift i 
form av till exempel sammanslagningar av företag kan medföra ekonomiska fördelar så kan 
det även medföra nackdelar. Stordriftsnackdelar är att genomsnittskostnaden per 
producerad enhet ökar med ökad kvantitet.  
 
strategisk miljöbedömning strategic environmental assessment (SEA) 
Miljöbedömningar av planer och program kallas i miljöbalken för ”strategisk 
miljöbedömning”. 
 
strategisk bias (partiskhet) strategic bias 
Tendens som kan uppstå vid planering och budgetering att vid presentation av projekt för 
godkännande medvetet underskatta kostnader och överdriva fördelar (nyttor benefit). 
Det skiljer sig därmed från optimism bias, planeringsvilla och annan kognitiv bias 
eller rena beräkningsmisstag, i och med att det till skillnad mot dessa är en avsiktlig strategi. 
Strategisk bias kallas även för strategiskt vilseledande strategic missrepresentation. 
Resultatet, det vill säga underskattade kostnader och överdrivna fördelar, blir dock 
detsamma oavsett om det sker medvetet som i detta fall eller omedvetet som i övriga bias 
(partiskhet). 
Motiv från de som använder strategisk bias kan vara att man ser beslutsunderlagen som 
en del av ett förhandlingsspel (se spelteori) och hävda att många värdefulla projekt aldrig 
skulle få godkännande om de verkliga kostnaderna avslöjades initialt. Se hur strategisk bias 
kan motverkas under kvalitetsgranskning och felslut från kostnadsnyttoanalys. 
 
strategisk planering strategic planning 
Planering som har betydelse för många långt in i framtiden. Ofta synonymt med långsiktig 
planering.117 

                                                 
117 Långsiktig planering av infrastruktur: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/ 
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strategiskt vilseledande strategic missrepresentation 
Se betydelse under strategisk bias (partiskhet) strategic bias. 
 
strukturell förändring structural change 
En strukturell förändring är en grundläggande förändring i hur en ekonomi fungerar. 
Denna typ av förändring förändrar fullständigt hur en ekonomi tidigare fungerade och kan 
ha både positiva och negativa effekter på de individer och företag som är involverade i 
förändringen. En strukturell förändring kan också leda till att en ekonomi blir mer robust 
och lönsam, eller att den minskar till ett mindre lönsamt ekonomiskt system. Faktorer som 
kan påverka en ekonomi när det gäller dess struktur inkluderar tillgången på eller 
knappheten på varor och arbetskraft, tekniska framsteg, globalisering, krig, 
naturkatastrofer och olika andra faktorer. 
 
stråkstudie, stråkanalys corridor study 
Stråk är en eller flera sammanhängande vägsträckor eller bandelar. Stråk kan vara kopplade 
till trafikflöden eller funktion, exempelvis godstransportstråk. Exempel på stråk är 
Malmbanan för järnväg och Bergslagsdiagonalen för väg. Stråkanalys är en övergripande 
analys av funktionen på en längre sammanhängande förbindelse i transportsystemet ur ett 
användarperspektiv. 
 
styckegods piece goods 
Gods som försänds i kartonger eller lådor. 
 
styckkostnad, genomsnittskostnad average cost (AC) 
Är kostnaden per producerad enhet och den beräknas som totalkostnaden (både rörliga och 
fasta kostnader) för en viss produktionvolym dividerat med antal enheter. Se 
totalkostnad. 
 
styrmedel policy instruments 
De verktyg som det offentliga kan ta i anspråk för att påverka olika aktörers agerande i en 
riktning som är gynnsam för uppfyllandet av specifika politiska mål. Exempelvis de 
transportpolitiska målen. Ett styrmedel ger incitament eller styrning som begränsar 
eller ökar användningen av en tjänst eller vara. 
Styrmedel kan vara en del av nedanstående kategorier men kan också spänna över flera 
kategorier i denna indelning: 

 administrativa (såsom lagar eller regleringar), kallas ibland även för juridiska 
styrmedel 

 ekonomiska (såsom skatter eller subventioner) 

 informativa (såsom märkningar och kampanjer) 

 marknadsbaserade styrmedel, utformas för att skapa incitament för aktörer att 
ändra sitt beteende med hjälp av marknadskrafterna  

 andra offentliga åtgärder, utöver ovanstående styrmedel så kan det offentliga även 
ta till andra former av åtgärder, exempelvis offentliga investeringar, såsom 
infrastrukturinvesteringar och offentlig konsumtion, såsom upphandling av fordon, 
för att påverka ett utfall. Hit kan även räknas puffning, offentlig upphandling, 
forskning och innovation, förhandlingar och överenskommelser samt samhälls-, 
infrastruktur- och trafikplaneringen. 

 
styrning, förvaltning governance 
Hur man styr och förvaltar en stat, en organisation och liknande. Etik, riskhantering, 
efterlevnad och administration är alla delar av styrningen. 
 
styv tidtabell regular-interval timetable 
En styv tidtabell innebär att tidtabellen är lagd så att det är jämna tidsintervall mellan 
avgångarna eller så att avgångarna inträffar på samma minuttal varje timme. En styv 
tidtabell innebär en fördel för resenärerna, eftersom det blir lättare att komma ihåg när 
bussen/tåget går. 
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ständiga förbättringar continuous improvement 
Systematiskt arbete för att ständigt förbättra och förnya en verksamhet. Förutsättningen för 
att det skall fungera är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och 
en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Se Kaizen 
 
störningseffekt disturbance effect 
Inom ekologin är en ”störningseffekt” en tillfällig förändring av miljöförhållandena som 
orsakar en tydlig förändring i ett ekosystem. Störningarna kan bero på naturliga 
förhållanden (vulkaner, jordbävningar etcetera) eller på mänskliga aktiviteter (utsläpp, 
skogsskövling etcetera). 
 
större ekonomiska effekter, bredare ekonomiska effekter, externa BNP 
effekter, indirekta effekter på sekundära marknader wider economic impacts 
(WEI) 
I en perfekt fungerande marknadsekonomi, där alla marknader är konkurrensmarknader 
med många små aktörer, kommer indirekta effekter på sekundära marknader av åtgärder på 
en primär marknad att vara marginella och försumbara. Det betyder att det i en 
samhällsekonomisk utvärdering av en åtgärd räcker med att ta med åtgärdens direkta 
effekter på den primära marknaden. I verkligheten finns det dock olika former av 
marknadsmisslyckanden som gör att det kan uppstå även icke-marginella indirekta effekter 
på sekundära marknader. 
Det kan till exempel vara sekundära marknader med bristande konkurrens på grund av 
stordriftsfördelar (fallande styckkostnader och monopolprissättning) eller reglerade 
marknader. Ytterligare ekonomiska fördelar kan uppstå i samband med agglomeration 
(tät bebyggelse). Det gäller framförallt storstadsområden. 
Ytterligare effekter skulle kunna vara effekter på arbetsmarknader, marknader för 
insatsvaror och underleverantörer och konkurrerande marknader och förbättrad matchning 
mellan arbetskraft och tillgängliga jobb. Samtidigt är det här som risken för dubbelräkning 
är som störst. 
Indirekta effekter kan även uppstå för offentliga sektorn i form av förändringar av 
samhällbyggnadskostnader. 
Det krävs projekt med mycket stora direkta effekter samt särskilda marknadsförhållanden 
för att icke-försumbara indirekta effekter ska kunna uppstå. 
När man hanterar ”större ekonomiska effekter” tillsammans med användarnyttor user 
benefits i samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) social cost-benefit 
analysis (SCBA) måste man nogsamt undvika dubbelräkning double counting. Se även 
ekonomisk effektanalys (EEA) economic impact analysis (EIA), missanpassning och 
figurerna 5 och 26. 
 
suboptimering suboptimization 
(Från latinets sub, under-) innebär att man optimerar en uppgift ur en aspekt men att denna 
lösning är icke-optimal sett ur ett helhetsperspektiv. Inom optimeringslära kan 
suboptimering vara att försöka lösa ett optimeringsproblem genom att lösa förenklade 
delproblem, i syfte att snabbt hitta en lösning som sannolikt är nära optimum, men som kan 
riskera att ge ett dåligt resultat. Man kan åstadkomma bästa möjliga resultat inom en del av 
en verksamhet men den kanske inte alls är bra för helhetsresultatet. Inom ekonomi 
förekommer suboptimering ofta i spelteorin. Suboptimering kan exempelvis syfta på att en 
resursallokering inte är Paretoeffektiv. 
 
subsidiaritetsprincip principle of subsidarity  
Se närhetsprincip. 
 
substitut substitute 
Är en vara som kan ersättas med en annan vara men som inte är helt likvärdig. 
 
substitution substitution 
Utbyte. Att sätta något istället för något annat. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Optimering
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substitutionsbias substitution bias, attribute substitution 
Psykologisk process som anses ligga till grund för flera kognitiva bias (partiskhet). 
Inträffar när en individ snabbt skall göra en bedömning av ett beräkningsmässigt 
komplicerat problem och istället ersätter problemet med ett lättare beräkningsbart problem. 
Den här substitutionen äger rum i det intuitiva bedömningssystemet vilket innebär att när 
någon svarar på en svår fråga genom att svara på en lättare fråga inser man oftast inte att en 
substitution ägt rum. Det här förklarar varför individer kan vara omedveten om sina egna 
bias och varför de tenderar att kvarstå även efter det att aktören blivit uppmärksammad på 
dem. 
 
substitutionseffekt substitution effect 
Är förändringen i en individs konsumtionsbeteende som uppstår om relativpriset mellan 
två varor, tjänster förändras. Se även inkomsteffekt och figur 33. 

 
Figur 33. Inkomsteffekt och substitutionseffekt för normala varor och tjänster.  
En prissänkning på resor och transporter innebär att budgetrestriktionen (BR0) roterar utåt 
till (BR1) så att fler resor och transporter kan bli av. Man går från effektpunkten e0 till e1. 
Den fiktiva budgetrestriktionen (BRs) har samma lutning som (BR1 ) och tangerar 
indifferenskurvan (i1) vid effektpunkten (eS) där samma nyttonivå som tidigare kan nås 
men med konsumtion av fler resor och transporter men färre av övriga nyttigheter.  
Förändringen från (eS) till (e1) innebär en inkomsteffekt, på grund av den större budgeten, 
som innebär att man kan nå en större nyttonivå genom att nå indifferenskurvan (i2), när 
man nu företar ännu fler resor och transporter men observera att inkomsteffekten i detta fall 
även återställer en del av konsumtionen av andra nyttigheter. Däremot kan man inte nå 
högre indifferenskurvor (i3)  eftersom inte budgeten tillåter det. Modellen fungerar även 
omvänt, för andra grupper av nyttigheter och det kan även vara så i vissa fall att 
substitutionseffekten och inkomsteffekten drar åt olika håll. Se exempelvis figur 24b. 
 
substitutionselasticitet elasticity of substitution 
De efterfrågade mängderna av två nyttigheter visas som en andel av en förändring av deras 
relativa kvantiteter i förhållande till förändring av deras relativa priser. Ger ett mått på 
substitutionseffekten det vill säga hur utbytbar en nyttighet är gentemot en annan när 
relativpriset mellan dem förändrats. 
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subvention subsidy 
Bidrag för att understödja tillverkning och konsumtion av en viss vara eller tjänst. 
Exempelvis subvention av kollektivtrafik eller transportbidrag. FIGUR 6. 
 
subvention av kollektivtrafik subsidies to public transport (br.eng.) subsidies to transit 
(am.eng.) 
En subvention med hjälp av skattemedel görs oftast för att minska de privata avgifterna för 
att färdas med regional och lokal kollektivtrafik. Vinsten för samhället kan vara att minska 
negativa externa effekter och öka positiva externa effekter i transportsystemet 
genom att bidra till att kapaciteten används och underutnyttjande förhindras. 
Kostnaden för samhället förutom användningen av skattemedel till själva subventionen kan 
beroende på hur subventionen görs bidra till ineffektivitet med överkapacitet och lågt 
utnyttjande av bussar och tåg på vissa sträckor eller delar av landet samt 
undanträngningseffekter gentemot osubventionerad trafik. 
Subventionen innebär en ökad efterfrågan på att resa kollektivt eftersom med ett lägre pris 
framstår alternativen till kollektivtrafiken dyrare (se substitutionseffekt) och förutsatt 
samma privatinkomst som innan leder billigare kollektivtrafik till en ökning av 
realinkomsten (se inkomsteffekt).  
Den genomsnittliga subventionsgraden i Sverige är ca 50% av biljettkostnaden (2019).118   
 
successiv kalkylering successive calculation 
Se successivprincipen. 
 
successivprincipen successive principle 
Metod som används vid kalkylering av anläggningskostnader för investeringsprojekt.  
Bedömning av kostnader och osäkerheter i dessa eller i tidsplanen. Successivprincipen 
innebär att en osäkerhetsanalys förs i grupp via en successiv nedbrytning av de mest osäkra 
posterna i kalkylen. Beslutsunderlaget måste vara trovärdigt och därför använder man 
maximal, trolig och minsta kostnad för varje deluppgift i projektet. Sannolikheten att man 
fångar upp osäkerheter är därför större med successivprincipen än vid andra kalkyleringar 
eller tidsuppskattningar. Osäkerheter är en ständigt återkommande faktor när man siar om 
framtiden och det är framförallt resurser eller tid som är osäkert. Successivprincipen 
omfattar både grundkalkylen och generella osäkerheter. Teorin bakom successivprincipen 
bygger bland annat på Bayesiansk sannolikhetsfördelning och de stora talens lag. 
Metoden benämns även som successiv kalkylering successive calculation eller 
Lichtenbergmetoden Lichtenberg principle. 
 
Sveriges Riksdag Riksdag, Swedish Parliament 
 
svängstraff turn penalty 
I standardiserade prognosmodeller modelleras inte korsningsrörelser uttryckligen. Man 
inför då svängstraff för att delvis fånga beteendet i korsningar. Det handlar om ett tidstillägg 
som läggs till i vägens restid för att passera korsningar motsvarande att en del fordon 
svänger, i form av en genomsnittlig fördröjning som uppstår. 
 
SWOT analys SWOT analysis 
SWOT-analys är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Namnet SWOT kommer 
från orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats". Ett av huvudsyftena 
med analysen att hitta de starka och svaga sidorna i den befintliga strategin så att man kan 
identifiera möjligheter att hantera omvärldens förändringskrav. 
 

                                                 
118 Trafikanalys statistiksidor:  https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/ 
Under 2019 uppgick de totala kostnaderna för den subventionerade regionala linjetrafiken i Sverige till 50,7 
miljarder kronor varav Stockholm står för 43 %. Skattesubventionen var ca 42 % i Stockholm och störst 
skattesubvention hade Dalarna med ca 75%.                                             

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsekonomi
https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/
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synergieffekt synergy effect 
Positiv effekt av samordnade åtgärder. Den samlade effekten av åtgärderna tillsammans blir 
större än summan av de enskilda åtgärdernas effekter. 
  
syntetisk befolkning synthetic population 
Är en förenklad mikroskopisk representation av den faktiska befolkningen. Den syntetiska 
befolkningen matchar olika statistiska fördelningar av den faktiska befolkningen och är 
därför tillräckligt nära den sanna befolkningen för att användas i modellering. Jämför med 
aktivitetsbaserad modell och Sampers. 
 
systemanalys system analysis 
Ett system är en samling oberoende men sammanhängande komponenter som interagerar 
med varandra. Systemanalysen är det övergripande tillvägagångssättet för att analysera 
komplexa system som transportsystemet. Systemanalys kan därför användas vid 
transportslagsövergripande analyser av transportsystemets funktion och brister utifrån mål, 
behov och åtgärder. 
Vid systemanalys eftersträvar man ett tillstånd där efterfrågan och transportsystemet 
hamnar i en ny jämvikt efter analyserad förändring. Denna jämvikt kan man då jämföra 
med den jämvikt som förelåg före autonom eller föreslagen ändring. 
 
systematisk risk systematic risk 
Har samma betydelse som odiversifierbar risk undiversifiable risk. 
 
systematisk överskattning upward bias 
När vi med statistiska mått överskattar händelsens betydelse som vi försöker beskriva 
neutralt. Jämför med optimism bias optimism bias. 
 
systematiskt fel systematic error 
Se fel error. 
 
systemjämvikt system equilibrium 
I transportmodell: Ett tillstånd som i transportprognosen visar att den övergripande 
efterfrågan och transporterna i transportsystemet är i jämvikt. Jämför med 
användarjämvikt och systemoptimal. 
 
systemoptimal system optimal 
I transportmodell: En systemoptimal lösning i en transportprognos är optimerad men 
den är inte ett jämviktsresultat (se systemjämvikt) eftersom enskilda resenärer kan 
förbättra sin restid genom att ändra rutter. Jämför med användarjämvikt. 
En systemoptimal lösning uppfyller Wardrops andra princip som innebär att för ett 
från/till par skall den totala restiden minimeras. 
 
systemtåg system trains 
Går regelmässigt mellan bestämda platser där hela tågets transportkapacitet utnyttjas av en 
eller några transportköpare. Systemtåg kan innehålla både containers, trailers och 
vagnslaster. 
 
säkerhetsekvivalent certainty equivalent 
En riskfri summa pengar som gör en individ likgiltig för om hen skall delta i ett spel eller 
inte. Jämför med riskpremium. 
 
sänkta kostnader villan sunk-cost fallacy, sunc-cost effect 
En sjunken kostnad sunc cost påverkar ofta människors beslut genom känslan att redan 
gjorda investeringar eller satsningar motiverar ytterligare satsningar och utgifter även när 
den genomförda investeringen eller satsningen inte gav önskad effekt, för att man upplever 
att man vill minska sina förluster och upplever att man redan har investerat för mycket för 
att lämna spelet eller projektet. Den här villan överensstämmer inte med rationellt 
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beslutsfattande och är en del av den kognitiva bias (partiskhet) man behöver se upp för 
vid hantering av skattemedel.  
 
säsongsrensning seasonal adjustment 
Justera data för normala säsong- och kalendervariationer. Säsongsrensning görs för att 
utjämna regelbundet återkommande variationer under året. 
 
säsongsvariation seasonal variation 
Trafikflöden varierar ofta över årstiderna, något man behöver hantera i transportstatistiken 
och i trafikanalysen. 
 
sömlös seamless 
Se skarvfri. 
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T 
taxonomi taxonomy 
EU har utvecklat en så kallad ”taxonomi” som är ett verktyg för att hjälpa investerare, 
företag och projekt att navigera övergången till en koldioxidsnål, motståndskraftig och 
resurseffektiv ekonomi. Taxonomin är en standardisering av tekniska termer och kriterier 
och så småningom av analys- och utvärderingsmetoder. Transporter är ett eget avsnitt i 
taxonomin. Via EU kommissionens hemsida kan man bland annat nå slutrapporten om EU 
taxonomin, ett tekniskt annex och ett Excel verktyg.119 
 
teckentest sign test 
Statistiskt test av hypotesen att medianen har ett givet värde. Testet bygger på att 
ungefär hälften av observationerna skall ge värden som är större än medianens. Om antalet 
observationer som är större än det givna värdet är för stort eller för litet förkastas 
hypotesen. Flera varianter av testet förekommer. 
 
teknisk livslängd technical service life, technical durability 
Avser den tid komponenten eller anläggningen tekniskt fungerar. Denna kan vara längre än 
den ekonomiska livslängden men aldrig kortare. 
 
teknologisk förändring technological change 
Teknologisk förändring är den övergripande processen för uppfinning, innovation och 
spridning av teknik eller processer.  
I huvudsak täcker ”teknologisk förändring” uppfinningen av teknik och processer, 
kommersialisering alternativt frisläppande av patent och källkod via forskning och 
utveckling, ständig förbättring (där det ofta blir billigare) samt spridning av teknikerna 
inom industri och samhälle. 
 
teknologiskt framsteg technological progress 
Teknologiskt framsteg avser upptäckten och av nya och förbättrade metoder för att 
producera nyttigheter. Den teknologiska förändringen leder till en ökning av 
produktiviteten för arbete, kapital och andra produktionsfaktorer. 
 
TEN-T transeuropeiska transportnätet TEN-T Trans-European Transport Networks 
EU-initiativ med syfte att skapa ett sammanhängande nät av europeiska vägar, järnvägar, 
inre vattenvägar, flygplatser, inlands- och havshamnar samt järnvägs-/vägterminaler till ett 
integrerat nät som omfattar alla medlemsstater. Det består av ett övergripande nät och ett 
stomnät. 
 Stomnätet består av sträckningar och noder av högsta strategiska och ekonomiska betydelse 
över hela EU. Det övergripande nätet utgör basnivån för TEN-T. Det ska garantera 
tillgänglighet till stomnätet samt bidra till en sammanhållen och effektiv 
kommunikationslösning för passagerar- och godstrafik. 
 
teorem theorem 
Bevisat påstående. I en matematisk teori är ”teorem” en benämning på ett av teorins 
huvudresultat. I en axiomatisk (självklart sann) framställning härleds teorem från ett antal 
grundsatser, axiom, som anförs utan bevis. 
 
teoretisk slutledning theoretical deduction 
Innebär att med en deduktiv metod utgå från en allmän princip för att komma fram till en 
nödvändig effekt. Inte stödd på nya empiriska fakta utan baserat på hypoteser och teori 
kopplat till logik. Exempel är när du tar två sanna påståenden eller premisser för att bilda en 
slutsats. Påstående 1: A är lika med B. Påstående 2: B är också lika med C. Slutsats: Eftersom 

                                                 
119 EU taxonomy for sustainable activities: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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dessa två påståenden är sanna kan man dra slutsatsen med deduktiv metod att A också är 
lika med C. 
Jämför med induktiv-deduktiv metod. 
 
teori theory 
En grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och 
systematiserar vår kunskap om dem. 
 
terminal terminal 
En anläggning som möjliggör överflyttning mellan olika färdmedel. En godsterminal är 
en anläggning för omlastning av gods från ett transportmedel till ett annat. Finns även 
andra typer av terminaler, till exempel flygplatsterminal etcetera. Se även lastplats. 
 
testbädd testbed 
En testbädd är en plattform för att genomföra noggranna, transparenta och replikerbara 
tester av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg och ny teknik. 
 
t-fördelning t-distribution 
Statistisk teoretisk fördelning som används i många fall av statistisk hypotesprövning (t-
test). En av fördelarna är att den ofta kan användas för små urval och när 
standardavvikelsen är okänd. En t-fördelning liknar en normalfördelning med 
medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1. Men kurvan är jämförelsevis plattare men närmar 
sig normalfördelningen när antalet observationer ökar. 
 
tidsbudget time budget 
Den genomsnittliga tid som en individ avsätter för dagliga resor. Personer med liknande 
levnadsförhållande tenderar att ha liknande tidsbudgetar vilket stöds av empirisk evidens 
som visar att befolkningsgrupper i genomsnitt beter sig och reagerar likformigt beroende på 
egenskaper i infrastrukturen och markanvändningen. Jämför med stora talens lag. 
 
tidsförskjutning, tidseftersläpning, lagg time lag, lag 
Ett tidsintervall mellan två besläktade fenomen. Tillexempel mellan en orsak och en effekt. 
 
tidspreferens time preference 
Tendensen hos individer att föredra att resa i närtid eller konsumera varor och tjänster nu 
framför att göra det i framtiden. Detta kan bero på tre saker: osäkerhet uncertainty, 
avtagande marginalnytta diminishing marginal utility och otålighet impatience. 
Resor och annan konsumtion nu framför om tjugo år kan vara att föredra på grund av: 
i/ osäkerhet om huruvida man kommer att leva för att njuta av den, 
ii/ att om man förväntar sig högre inkomst så blir det förväntade tillskottet av nytta och 
tillfredsställelse lägre av konsumtion i framtiden än nu när man är yngre och fattigare, 
iii/ ”rena tidspreferenser” eller otålighet (varför ska jag vänta?). 
När vi deltar på de finansiella marknaderna antingen genom att låna ut eller som låntagare 
har vi tidspreferenserna med oss vilket är en förklaring till räntekostnader på lån. Även som 
samhällsmedborgare kommer våra tidspreferenser in som en samhällelig tidspreferens 
(kanske vill du att samhället skall bygga en ny järnvägssträckning där du bor i närtid istället 
för att skjuta på det tills de anser sig ha råd långt in i framtiden?). Jämför med 
diskonteringsränta. 
 
tidsserie time series 
En serie värden för en viss variabel som kommer vid på varandra följande tidsperioder. 
 
tidsserieanalys time-series analysis 
En metod för att bedöma variationer i data över regelbundna tidsperioder, till exempel trafik 
per period, för att försöka identifiera orsakerna till förändringarna. 
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tidsvärde, tidskostnad  value of time (VOT) 
Tidsvärdet eller mer egentligt tidskostnaden är den alternativkostnad du har när du reser 
eller transporterar som motsvarar den nytta (båtnad) benefit du skulle ha haft om du hade 
kunnat använda restiden till bästa möjliga alternativa användning uttryckt i pengar. 
(Tankefiguren är vad du hade använt res- eller transporttiden till istället om omedelbar 
förflyttning hade varit möjligt)! 
Tidsvärdet är tillsammans med övriga kostnader för din resa eller transport en 
generaliserad kostnad.   
Tidsvärde är alltså inte ett uttryck för att vi tycker att ett färdmedelsslag skulle vara 
värdefullare än ett annat färdmedel. 
Tidsvärden är centrala för den tillgänglighet som åtgärder i infrastrukturen skapar. Därför 
är det viktigt att tidsvärden bygger på medborgarnas och företagens preferenser och 
verkliga beteende och inte på subjektiva uppfattningar. Tidsvärdet är en viktig del av de 
funktioner i transportmodeller som skall kunna simulera verkligt beteende. Ett högre 
tidsvärde ger ett större resmotstånd än ett lägre vilket innebär att höga tidsvärden genererar 
färre resande och lägre tidsvärden fler. 
Tidsvärden, tidskostnader används också som genomsnitt i den samhällsekonomiska 
kostnadsnyttoanalysen för att beräkna och kvantifiera nyttan benefit av förändringar i 
infrastruktur och transportsystem. 
Tidsvärde, tidskostnad är ett mått på hur stor reseuppoffringen är för olika situationer i 
transportsystemet och beror även på vilket resärende man har, så alltså finns det inte ett 
enda tidsvärde utan det finns flera olika genomsnittliga tidsvärden för olika aspekter av en 
resa/transport: åktid, anslutningstid, bytestid, förseningstid, tid i trängsel, 
färdmedelsspecifik tid, resa till arbetet, resa under arbetet, resa på fritiden med mera. Även 
för en individ kan tidsvärdet skilja sig kraftigt beroende på omständigheterna. Exempelvis 
har du väldigt olika tidsvärden när du tar en promenad till din destination eller när du har 
bråttom och ringer efter en taxi för att snabbt nå samma målpunkt.  
Tidsvärden för resor är inte direkt observerbara som löner och inkomster utan deras 
genomsnittliga skuggpris måste härledas ifrån individers verkliga beteende (avslöjade 
preferenser revealed preferences) eller deras angivna preferenser stated preferences. 
Exempelvis genom resvaneundersökningar och särskilda tidsvärdesstudier. Jämför med 
restidsbesparingar. 

 
tidtabell timetable 
En uppställning med planerade ankomst- och avgångstider för exempelvis tågtrafik och 
bussar. En prognostidtabell är en tänkt framtida tidtabell som används vid analyser och 
simuleringar av framtida trafikering. Tidtabell kan användas som benämning på en hel 
tågplan. I trafikverkets säkerhetsföreskrift för järnväg är benämningen ”körplan”. 

 

tidtabellsanalys timetable analysis 

 

tillbakabetalningsmetoden payback method 

Visar hur lång tid det tar innan en investering betalat av sig.  

Se återbetalningsmetoden. 

 

tilldelning allocation 

”The easiest way to increase happiness is to control your use of time. Can you find more 
time to do the things you enjoy doing?” 

 
Daniel Kahneman professor emeritus 
Nobel Memorial Prize in Economic Science 2002 
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Bestämd mängd som tilldelats någon. Exempelvis spårkapacitet som tilldelats enligt 

tågplan.  

Inom datatekniken mappning, en logisk avbildning från element i en mängd till element i en 

annan mängd. 

 

tillfredsställelse satisfaction  

Behovstillfredsställelse. Behaglig känsla av att ha fått eller uppnått vad som rimligen kunde 

begäras. Är lika med upplevd nytta utility. 

 
tillförlitlighet, reliabilitet reliability, dependability 
Graden av säkerhet eller förutsägbarhet för ett mått inom transportsystemet. Exempelvis 
för restider.  
Inom underhåll är ”tillförlitlighet” en sammanfattande term som omfattar driftsäkerhet 
och dess påverkande faktorer. 
Jämför med validitet. 
 

tillgång asset 

Inom nationalekonomi benämning på fysiska eller materiella tillgångar (främst i form av 

naturresurser och realkapital), finansiella tillgångar (såsom kassa och värdepapper) och 

immateriella tillgångar (i form av till exempel humankapital).  Jämför med 

produktionsfaktorer. 

 

tillgångsförvaltning asset management 

En god tillgångsförvaltning syftar till att använda begränsade resurser för att uppnå 

organisationens mål på det mest effektiva sättet under tillgångarnas hela livscykel. Att 

uppnå detta innebär att skapa en ökad systematik på alla beslutsnivåer. Det handlar om att 

fatta systematiska, väl underbyggda beslut som tar hänsyn till vilken nytta tillgångarna 

skapar och vilka mål som finns för dem. Se ”Vår strategi för tillgångsförvaltning”.120 

 

tillgänglighet accessibility, availability 

Se tillgänglighet i transportsystemet (generellt) 

 

tillgänglighet i transportsystemet (generellt) accessibility in transport 

Funktionsmålet som handlar om tillgänglighet innebär bland annat att 

transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Tillgänglighet för en plats 

återspeglar de allmänna kostnaderna (tid, pengar, obehag och risk) som behövs för att nå 

önskade varor, tjänster, aktiviteter och destinationer (tillsammans kallade möjligheter 

opportunities) från den platsen.  

God tillgänglighet är målet för de flesta transportaktiviteter, förutom den lilla delen av 

resorna där förflyttningen är ett mål i sig (exempelvis jogging, kryssning, museitåg). Även 

fritidsresor har vanligtvis ett resmål. En god tillgänglighet kan ses som att medborgare och 

näringsliv lätt skall kunna nå ett rikt utbud. Med lätt avses då kort restid, låg reskostnad, 

hög punktlighet, trygghet under resan, god bärighet med mera och med ett rikt utbud avses 

då att det finns variation och god kvalitét av möjliga res- och transportmål. 

Tillgänglighet uttrycks normalt som ett tillgänglighetsindex (för vilket olika matematiska 

definitioner finns) och beräknas inom transportmodeller. 

                                                 
120 Trafikverket: Vår strategi för  tillgångsförvaltning. https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-
vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/varstrategi-for-tillgangsforvaltning/ 

 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/varstrategi-for-tillgangsforvaltning/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/varstrategi-for-tillgangsforvaltning/
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Bättre tillgänglighet omsätts i samhället i ökad sysselsättning, produktivitet, livskvalité, 

bostadsutbud, lägre stressnivåer och så vidare. Det är rimligt att det är medborgare och 

näringsliv som avgör graden av tillgänglighet genom att vi mäter deras egna upplevelser. 

Även personer som för närvarande inte använder en viss form av tillgänglighet kan 

värdesätta att den finns åtkomlig för eventuell framtida användning vilket kallas options 

värde. Till exempel kan den som idag använder bil varje dag värdesätta att det finns 

kollektivtrafik på samma rutt för eventuellt framtida behov. 

Tidsvärden, tidskostnader är centrala för den tillgänglighet som åtgärder i infrastrukturen 

skapar. Därför är det viktigt att tidsvärden bygger på medborgarnas och företagens 

preferenser och verkliga beteende och inte på subjektiva uppfattningar. 
När olika discipliner analyserar tillgänglighet, kan perspektivet bli begränsat: 
• Transportplanerare kan fokusera på rörlighet, mobilitet, särskilt bilresor. 
• Markanvändningsplanerare kan fokusera på geografisk tillgänglighet (avstånd mellan 
aktiviteter). 
• Kommunikationsexperter kan fokusera på telekommunikationskvalitet (exempelvis den 
del av hushållen som har tillgång till telefon-, kabel- och internettjänster). 
• Socialtjänstplanerare kan fokusera på tillgänglighetsalternativ för specifika grupper till 
specifika tjänster (såsom funktionshindrades förmåga att nå medicinska kliniker och 
rekreationscenter). 
Alla dessa perspektiv behövs förstås, samtidigt som den generella goda tillgängligheten inte 
skall glömmas bort.  
För att kunna följa upp hur måluppfyllelse av tillgänglighetsmålet hittills utvecklats och 
även kunna dra slutsatser om hur vår utveckling och förvaltning av infrastrukturen kan 
bedömas påverka måluppfyllelsen framåt i tiden måste vi mäta de förändringar som sker 
och förstå orsaken till dessa. Vi behöver använda mått för detta.121 

Jämför med mobilitet och universell utformning. Se figurerna 7, 12, 25, 26 och 29. 

 

tillgänglighet för alla accessibility for all 

Se universell utformning. 

 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning accessibility for people with 
disabilities 
Beskriver hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med 
funktionsnedsättning. Innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information 
och ett bra bemötande. Se även universell utformning. 

 

tillgänglighetsindex accessibility index 

Se tillgänglighet i transportsektorn (generellt) 

 
tillgänglighetsmål functional objective: accessibility 
Se funktionsmål; tillgänglighet 
 
tillkommande trafik additional traffic 
Gods, resenärer eller fordon som tillkommer som ett resultat av en åtgärd. Jämför med 
försvinnande trafik och överflyttad trafik. Se även inducerad trafik och latent 
efterfrågan. 
  

                                                 
121 Trafikverket ”Tillgänglighetsmått” 
https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/2020/tillganglighetsmatt_ple_
2020_07.pdf 

 

https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/2020/tillganglighetsmatt_ple_2020_07.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/2020/tillganglighetsmatt_ple_2020_07.pdf
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tillnod destination 
Se destination. 
 
tillräcklighet sufficiency 
En tillräcklig mängd av något, särskilt av något väsentligt. 
 
tilltagande skalavkastning increasing returns to scale, increasing economies of scale 
Transportinfrastruktur karaktäriseras generellt sett av höga fasta och låga rörliga 
kostnader. I sådana fall sjunker genomsnittskostnaden för produktion över ett relativt 
stort intervall av produktionsvolymer. Om den lägsta styckkostnaden för produktion nås vid 
en produktionsvolym som täcker hela marknadens behov så har vi ett så kallat naturligt 
monopol. Om det naturliga monopolet drivs av ett privat monopol som inte regleras kan 
monopolprissättning (pris högre än marginalkostnaden för produktionen) göra att en 
effektiv resursanvändning inte uppnås. Se figur 27. 
 
tillväxt growth 
Avser ofta förändringar i ekonomisk aktivitet (jobb, inkomst, investeringar eller mervärde) 
som resultat av ett projekt, en händelse, styrmedel eller förändring i branschen. Handlar 
då om makroekonomiska effekter (se ekonomisk effektanalys EEA).  
En ekonomisk tillväxt är också en ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i 
landet, det vill säga ökning av BNP bruttonationalprodukten. Det möjliggör på längre 
sikt en ökning av den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning 
och är vägen ur fattigdom för andra länder. Ekonomisk tillväxt behövs för att skapa nya 
ekonomiska resurser. BNP mäter dock inte hur denna tillväxt sker bara att den sker.  
Hållbar tillväxt handlar om att se till att de ekonomiska resurserna skapas och fördelas på 
ett långsiktigt hållbart sätt så att tillväxten kan hålla sig inom den planetära gränsen.  
 

tillämpningsområde, omfattning scope 
Omfattningen av området eller ämnet som något stämmer med eller som det är relevant för. 
 
Tobins Q Tobins Q 
Ett mått på hur lönsamt det är att investera. Det är förhållandet mellan marknadsvärdet på 
en tillgång och vad det skulle kosta att ersätta samma tillgång. Ett högt Tobins Q tyder på att 
det är lönsamt att investera. 
 
tonkilometer (tonkm) tonne-kilometre (Tkm) 
Enhet att mäta transportarbete i när det gäller godstransporter. Exempelvis att transportera 
tio ton gods 100 kilometer motsvarar 1 000 tonkilometer. 
 
toppmodern state of the art 
Den högsta forsknings- och utvecklingsnivån för en specific teknik eller koncept för 
närvarande. 
 
total efterfrågan aggregate demand (AD) 
se aggregerad efterfrågan 

”Vänta inte på att tillväxten ska minska ojämlikheten – för det 
kommer inte att hända. 
Skapa istället en ekonomi med inbyggda fördelningsmekanismer” 
 
Ur ”Donutekonomin” sid. 198 
 
Kate Raworth 
Brittisk nationalekonom vid Oxford och Cambridge 
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totalintäkt total revenue 
Totala intäkter är värdet på den prestation som ett företag åstadkommer när det producerar 
varor och tjänster. Motsvarar på samma sätt värdet på det som det offentliga producerar i 
form av nyttigheter som exempelvis infrastruktur och transportmöjligheter. Se figur 9. 
 
totalkostnad total cost 
Verksamheter har normalt två slags kostnader; fasta och rörliga (variabla). De kostnader 
som inte ändras när produktionen ökar eller minskar är fasta; övriga är rörliga. Kostnaden 
per producerad enhet kallas för styckkostnad eller genomsnittskostnad. Vill man däremot 
ha reda på hur en verksamhets kostnad påverkas av en liten (marginell) förändring så är 
marginalkostnaden relevant. 
Totala kostnader = totala fasta kostnader + totala rörliga kostnader = producerad kvantitet x 
styckkostnaden. 
Styckkostnaden (genomsnittskostnaden) = Total kostnad /  producerad kvantitet 
Marginalkostnad = Förändring av total kostnad /förändring av producerad kvantitet = 
Förändring av rörlig kostnad / förändring av kvantitet. 
Se figur 9 och 13. 
 
trafik traffic 
Rörelse av fordon, farkost eller personer längs särskilt inrättade färdvägar. 
Jämför med trafikarbete och transport. 
 
trafik- och transportplanering transport planning, traffic planning 
se transportplanering 
 
trafik- och transportprognoser122 traffic- and transport forecasting 
Vid trafik- och transportprognoser används en kalibrerad eller validerad modell eller 
modellsystem för att uppskatta den framtida trafiken och de framtida transporterna. 
Det finns sådana modeller för såväl persontrafik (Sampers) som godstransporter (Samgods). 
Trafikprognosmodellen resulterar i en trafikprognos. En trafikprognos beskriver den 
framtida utvecklingen av trafiken (exempelvis uttryckt i antal fordon eller antal 
fordonskilometer) samt framtida efterfrågan på resor och godstransporter (uttryckt i antal 
passagerare, antal personkilometer, antal tonkilometer m.fl.). 
Förutsättningar som till exempel inkomst, befolkning, näringslivsstruktur och infrastruktur 
används som indata i en trafikprognosmodell.  
Förväntad/beräknad utveckling av fordonspark, efterfrågan på transporter, 
trafikutveckling, utsläpp med mera utifrån givna förutsättningar (infrastruktur, 
trafikutbud, skatter, avgifter, ekonomi, demografi etcetera) och empiriskt verifierade 
samband/modeller för hur trafikutvecklingen påverkas av förutsättningarna.  
Prognoser kan göras för olika uppsättningar av förutsättningar.  
Med fullständig prognos avses en omfattande prognos som skulle kunna användas som 
en basprognos. Basprognosen utgår antingen från oförändrade förhållanden business 
as usual och innehåller då enbart beslutad och aviserad politik eller så utgår den från det 
scenario för eventuellt kommande politiska beslut som beslutats av planeringen. Så är det i 
basprognosen 2020 som innehåller ej beslutade styrmedel för att nå klimatlagens krav. 
Med fullständig avses att det går att använda den som underlag för både analyser av 
enskilda åtgärder och hela systemanalyser. Valet av basprognos påverkar förstås analyserna 
och därför är det viktigt med känslighetsanalyser av basprognosen och analyser av 
alternativa scenarier! Ibland används referensprognos med samma betydelse som 
basprognos men skillnaden är att referensprognosen kan vara antingen en enklare prognos 
som kan användas för övergripande analys på nationell nivå eller en fullständig prognos 
som även kan användas för analys av enskilda regionalt förankrade åtgärder. En basprognos 
är alltid det sistnämnda. 

                                                 
122 Trafik- och transportprognoser 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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För trafikprognos se även trafikarbete och för transportprognos se även 
transportarbete. 
 
trafikanalytiker transport analyst 
Yrkestitel. 

 
trafikarbete (TA) vehicle mileage, traffic performance 
Summan av den körsträcka som transportmedel tillryggalägger under en viss tid.  
Är ett mått på utförd trafik. Trafikarbete på väg uttrycks i fordonskilometer (eller 
axelparskilometer). För resandetåg och godståg uttrycks trafikarbete exempelvis i 
tågkilometer (eller vagnaxelkilometer). Ett fordon som har framförts 1 kilometer har 
genererat ett trafikarbete på 1 fordonskilometer (fkm). 
Kan även avse antal flygplansrörelser på en flygplats eller antal cyklar i trafik på en viss väg 
under en dag. 
Jämför med transportarbete, persontransportarbete och godstransportarbete.. 
 
trafikeringskostnader traffic costs 
Totala kostnader för trafikering består dels av direkta kostnader, operativa 
trafikeringskostnader, som är kopplade till själva genomförandet av transporter, dels av 
indirekta kostnader, omkostnader, som är kopplade till innehav av fordon samt planering 
och administration.  
De operativa trafikeringskostnaderna består av drivmedelskostnader, personalkostnader för 
trafikering, underhålls och reparationskostnader som är relaterade till trafikarbetet samt 
den del av kapitalkostnaden som är relaterad till trafikarbetet.  
Till indirekta kostnader hör kapitalkostnader som är oberoende av mängden trafikarbete 
(värdeminskning och räntekostnader) samt kostnader för biljettförsäljning, 
trafikinformation och övrig administration.  
Den trafikeringskostnad som är relevant att räkna med i de samhällsekonomiska 
kalkylerna är marginalkostnaden för trafikering vid förändrat trafikarbete (totala 
mängden körda kilometer).  
För privatbilism består marginalkostnaden för trafikering av enbart avståndsrelaterade 
fordonskostnader, det vill säga de direkta kostnader som ändras när körsträckan ändras. 
Indirekta kostnader, som tidsberoende kapitalkostnader för fordon och räntekostnader, 
påverkas inte av att man väljer att göra ytterligare en resa. I det längre perspektivet, så långt 
att man hinner fatta beslut om att köpa eller sälja ett fordon, så är det emellertid relevant att 
räkna även med indirekta kostnader.  
För yrkesmässig trafik (kollektivtrafik med buss, järnväg och flyg) är det relevant att räkna 
med både avståndsberoende och tidsberoende kostnader. Trafikoperatörer har ofta stor 
verksamhetsvolym (gäller i synnerhet för tåg och flyg), tillräckligt stor för att det ska uppstå 
icke-marginella effekter på deras trafikarbete av infrastrukturåtgärder. Deras beslut om att 
ökat eller minska trafikarbetet kan alltså innebära förändringar av fordonsinnehavet även 
vid kortsiktiga beslut. 
I prognoserna för framtida trafikeringskostnader så antas drivmedelspriser förändras realt 
över tiden under kalkylperioden medan övriga trafikeringskostnader antas förbli realt 
oförändrade. De operativa trafikeringskostnaderna består till viss del av lönekostnader, som 
i andra sammanhang antas öka realt över tiden (till exempel uppräkning under 
kalkylperioden av tidsvärden, värdering av luftföroreningar och buller på grund av ökad 
realinkomst). Det finns emellertid andra faktorer som bidrar till ökad produktivitet och 
lägre kostnader, och som alltså motverkar realt ökade lönekostnader. På grund av detta kan 
nettoresultatet bli att trafikeringskostnaderna är realt sett oförändrade över tiden. Det är 
alltså en ur beräkningssynpunkt praktisk förenkling att låta lönekostnader vara realt 
oförändrade istället för att räkna med en ökning av lönenivån samtidigt som en 
produktivitetsökning som sänker kostnaden. 
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trafikflöde traffic flow 
Studiet av trafikflöden handlar om att analysera interaktionen mellan resenärer och gods 
och infrastrukturen, i syfte att förstå och utveckla ett optimalt transportnätverk med 
effektiva trafikrörelser och minimerade problem vad gäller trängsel och kapacitetsbrist. 
 
trafikgenerering trip generation, generated traffic 
Första steget i fyrstegsmodellen. Handlar om att uppskatta hur många resor som 
genereras i frånnoderna och hur stor attraktion det finns i tillnoderna för alla zoner i 
studerat område. 
Resorna skapas som funktioner av individernas, hushållens och zonernas 
socioekonomiska faktorer, markanvändningen och tillgänglighetsegenskaper.  
Resultatet blir input till andra steget i fyrstegsmodellen – områdesfördelningen. 
 
trafikintensitet traffic intensity 
Ett mått på en anläggnings genomsnittliga beläggning under en viss period, vanligen en 
timme under rusningstrafik, som definieras som förhållandet mellan tiden under vilken en 
anläggning är upptagen till den tid anläggningen inte längre är intensivt belastad. 
 
trafikledning traffic management 
När ett hinder uppstår i trafiken ser trafikcentralen till att informera trafikanterna och styra 
trafiken. Variabla meddelandeskyltar används för att sänka hastigheten, stänga av körfält 
eller leda om trafiken. Körfältssignaler ovanför vägbanan kan till exempel visa ett rött kryss 
när körfältet är avstängt. Stora trafikinformationsskyltar ovanför eller vid sidan av vägbanan 
finns på de mer trafikerade vägarna för att ge trafikinformation till trafikanter medan de 
kör. Samtidigt förmedlas information via andra kanaler som lokalradio, lokal-tv, 
webbplatser och fordonsnavigatorer med RDS/TMC.123 
 
trafikmodellering traffic modelling 

Arbetet med trafikmodeller.124 Se exempelvis Sampers, Samgods samt Trafikverket 

(2020b), Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser.   

trafikprognos traffic forecast 
Se trafik- och transportprognoser. 
 
trafikslag mode 
Definition: vägtrafik, spårbunden trafik, flygtrafik och sjötrafik. 
Kommentar: Trafikslagen indelas efter var trafiken rör sig. I vägtrafik ingår förutom biltrafik 
även till exempel cykeltrafik och gångtrafik. I spårbunden trafik ingår förutom 
järnvägstrafik till exempel tunnelbanetrafik och spårvägstrafik. Benämningarna ”flygtrafik” 
och ”sjötrafik” har en bredare betydelse än ”luftfart” och ”sjöfart”. Efterledet ”–fart” används 
i vissa fackuttryck i synnerhet när trafik som näring avses. Jämför med transportslag. 
 
trafikslagsövergripande synsätt, perspektiv multimodal and comprehensive 
approach in transport planning 
Systemperspektiv som samtidigt beaktar hela transportsystemet. Viktigt för samspelet 
mellan olika trafikslag eller transporter utan avgränsning till teknik och infrastruktur. 
Jämför med transportslagsövergripande perspektiv. 
 
trafikstockning traffic jam 
Situation i vägtrafiken där så många fordon befinner sig i samma område så att den 
genomsnittliga hastigheten minskar påtagligt och köer bildas. Se trängsel. 
  

                                                 
123 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/Trafikledning/ 
124 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 
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trafikteknik traffic engineering 
Se ingenjörskunskap, transporter. 
 
trafiktillväxt, trafikalstring, trafikökning , trafikuppräkning, 
trafikuppräkningstal traffic growth 
Utifrån Trafikverkets basprognoser genereras trafiktillväxttal, dvs hur trafiken och/eller 
resandet utifrån de förutsättningar och indata som använts förväntas förändras mellan de 
olika prognosåren. Trafiktillväxttalen för vägtrafik tas fram för olika geografiska områden i 
Sverige medan på järnvägssidan kommer samma trafiktillväxttal att tillämpas för hela 
systemet. Trafiktillväxttalen används bland annat för att ta fram en trafikprognos för en 
given väg- eller järnvägslänk för ett givet område och prognosår. De kan användas på två 
sätt, dels som uppräkning utifrån uppmätta trafik- och eller resandeflöden på aktuell 
sträcka, dels som uppräkning utifrån nivåer i basprognoserna. 
Vid användning bör man se upp med att man måste förhålla sig till uppmätt trafikering på 
något sätt, att felaktiga ruttval i modellen inte påverkar resultaten eller om det införts några 
förändringar som kan påverka resegenerering eller färdmedelval. 
 
trafikutskottet comittee on transport and communications 
Trafikutskottets arbete kan följas på deras webbplats.125 

 
trafikvariationskurva traffic variation curve 
Se rangkurva. 
 
transaktion transaction 
Ekonomiskt avtal eller mellanhavande. 
 
transaktionskostnad transaction cost 
Kostnader för att genomföra ett utbyte. Kan vara att samla ihop information, utvärdera 
alternativ, förhandla, sluta avtal, skriva kontrakt, eventuella skatter, kostnader för 
utrustning med mera. När man exempelvis inför ett styrmedel i transportsektorn så måste 
man beakta vilka ”transaktionskostnader” åtgärden för med sig. Dessa kostnader är verkliga 
kostnader som skall vägas in i det samhällsekonomiska utfallet. 
 
transferering transfer payment 
Ensidiga betalningar från en enhet till en annan som inte är ersättning för varor eller 
tjänster. De kan vara löpande transfereringar eller kapitaltransföreringar. Några former av 
transfereringar är skatter, sociala avgifter, pensioner och andra förmåner eller spelvinster.  
 
transitivitet transitivity 
”Transitivitet” i matematik är en egenskap hos relationer i en mängd där objekt av liknande 
karaktär står i relation till varandra. Om objekt A är relaterad till objekt B och objekt B är 
relaterad till C så är relationen transitiv förutsatt att objekt A även står i relation till C. 
 
transparent  transparent 
Synonymer: genomskinlig, genomlysande, lättbegriplig, öppen. 
 

                                                 
125 https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/trafikutskottet/ 

 

”Sometimes when I get home at night in Washington 
I feel as though I had been in a great traffic jam” 

 
Grace Abbott (1876 – 1957) 
 Social Worker and Professor of public welfare, USA 

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/trafikutskottet/


Sida 218 (294) 

transport transport 
Förflyttning av personer eller gods.  
Transporter sker ofta i större skala. Jämför med trafik. 
 
transportarbete transport performance, transport work 
Består av persontransportarbete och godstransportarbete. 
Persontransportarbete mäts i personkilometer (pkm) och godstransporter mäts i 
tonkilometer (tkm). Jämför med trafikarbete. 
 
transportbidrag transport allowance 
Transportbidraget är ett av två så kallade generella regionala företagsstöd. Det andra är 
regionalt nedsatta socialavgifter. Med generellt menas att det är ett stöd där det sökande 
företaget är berättigat till stöd givet att det uppfyller ett antal fastställda kriterier. 
Transportbidragen hanteras av Tillväxtverket.126 Jämför med styrmedel och subvention. 
 
transporteffektivt samhälle127 128 transport efficient society 
I det transporteffektiva samhället är de transporter som utförs så effektiva som möjligt 
utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 
hållbarhet och konkurrensförmåga. 
I ett mer transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som det 
trafikarbete som krävs för att uppnå denna tillgänglighet kan minska.  
Detta åstadkoms bland annat genom transporteffektiv samhällsplanering, tillgång till 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, samordnade godstransporter, överflyttning 
till mindre energiintensiva transportsätt och fordon, ökad fyllnadsgrad, ruttoptimering och 
innovativa lokala samt regionala transport- och mobilitetslösningar. På så sätt möjliggörs 
överflyttning till mer energieffektiva färdmedel och transportsätt. I vissa fall kan transporter 
kortas eller ersättas helt. 
Graden av elektrifiering, energieffektivisering, andelen hållbara förnybara drivmedel 
och trafikarbetets utveckling är enlig regeringen de faktorer som har störst betydelse för hur 
utsläppen av växthusgaser från transportsektorn utvecklas till 2030 och 2045 och man anser 
därför att kraftfulla åtgärder behövs inom dessa områden särskilt vad gäller elektrifiering 
och hållbara förnybara drivmedel. 
 
transportefterfrågan transport demand 
handlar om efterfrågan av förflyttning av människor och varor och att vi reser för att 
tillgodose ett behov (arbete, utbildning, rekreation etc.) och att vi transporterar varor som 
en del av den övergripande ekonomiska aktiviteten. 
 
transportekonomi transport economics 
A/ Är en tvärvetenskaplig disciplin med sitt ursprung inom samhällsekonomin och 
ingenjörsvetenskapen. ”Transportekonomi” handlar om att studera och tillämpa 
metoder för planering, analys och drift av transportsystemen och sätta dessa i sitt 
samhälleliga sammanhang. Transportekonomin studerar rörelser för människor och varor 
över rum och tid, resursfördelningen inom och till transportsektorn för att möta 
samhällets behov, samt effekter och konsekvenser för samhället av alla slags åtgärder.  
Transportekonomin utgår från ett samspel mellan ingenjörsvetenskap och samhällsekonomi 
för att få fram pålitliga och evidensbaserade metoder, modeller och beslutsunderlag. 
Exempel på kompetensområden som behöver vara delaktiga i utvecklingskedjan fram till 
transportekonomiska beslutsunderlag är beteendeekonomi, datateknik, ekonomisk geografi, 
makroekonomi, mikroekonomi, miljöekonomi, sociologi, statistik, trafik- och 
transportmodellering, trafik- och transportteknik, trafik-, transport- och kapacitetsanalys 
och välfärdsekonomi. 

                                                 
126 Transportbidrag https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/transportbidrag.html 
127 Regeringens hemsida 18/12 2019 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-
for-klimatet/transporteffektivitet/  
128 Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-
investeringar_H803151 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/transportbidrag.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-for-klimatet/transporteffektivitet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-for-klimatet/transporteffektivitet/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---hallbara-investeringar_H803151
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”Transportekonomin” är också förbindelselänken mellan transportplaneringen och 
transportpolitiken. I politiken fastställs mål kring såväl transportförsörjningen som 
övriga politikområden vilka påverkas av och påverkar transporterna.  
I planeringen får infrastrukturhållare och andra myndigheter i uppdrag att lämna 
planförslag och andra underlag för att visa vad man kan göra för att bidra till att nå 
samhällets mål. Det är sedan i den demokratiska politiska processen som beslut tas om vilka 
planer, infrastrukturåtgärder, strategier och styrmedel som skall genomföras.  
Inför beslutsfattandet är medborgarna och politiken beroende av att som en gemensam 
grundplatta för den demokratiska processen ha tillgång till ett transportekonomiskt 
beslutsunderlag som är evidensbaserat, objektivt och väl förankrat i forskningen. Inför 
besluten och även för uppföljning av utfall och måluppfyllelse är politiken beroende av att 
från transportplaneringen erhålla sådana transportekonomiska underlag. 
 

B/ I Trafikverket används ”Transportekonomi”129 som en samlingsbeteckning för 
samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser, trafik- och styrmedelsanalyser, 
fördelningsanalyser, transportpolitisk målanalys, kapacitetsanalys samt de effektsamband, 
den statistik och socioekonomisk och annan indata, den nätverksrepresentation och de 
metoder, modeller, databaser och verktyg som behöver utvecklas och förvaltas för att kunna 
analysera och ta fram och tillhandahålla transportekonomiska beslutsunderlag.  
I Trafikverket ingår förvaltning och utveckling av transportekonomi i en gemensam process 
och förvaltningsorganisation (hantera transportekonomiskt underlag) och det finns 
en gemensam utvecklingsplan (utvecklingsplan för transportekonomi och 
kapacitetsanalys).130 
 
C/ Det finns ett Transportekonomiskt forskningsprogram som ombildats och finansieras 
gemensamt av Trafikverket och VINNOVA.131 Bakom programmet står även 
Energimyndigheten och Transportstyrelsen. Det ombildade programmet gäller från och med 
2022.  
 
transportekonomiska modeller, verktyg transport models 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 
 
transportekonomiskt beslutsunderlag transport economic decision basis 
Se samhällsekonomiskt beslutsunderlag.132 
 
transportförsörjning transport supply 
Se transportpolitikens övergripande mål. 
 
transportinfrastruktur transport infrastructure 
Ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för transportförsörjningen 
och förutsättningen för att produktionen skall fungera: 
Vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar.   
 
transportkorridor transport corridor 
De parallella eller konkurrerande färdmedels rutter mellan två platser. En korridor är 
multimodal när det föreligger fler än ett möjligt färdmedel (exempelvis parallell järnväg 
och väg).  
 
transportmedel means of transport 
Medel som används för förflyttning av personer eller gods.  
Ett transportmedel behöver inte vara ett fordon eller farkost, utan kan även vara till 
exempel en häst. 

                                                 
129 www.trafikverket.se/transportekonomi 
130 www.trafikverket.se/utvecklingsplan 
131 https://www.vinnova.se/ 

132 www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag    

 

http://www.trafikverket.se/transportekonomi
http://www.trafikverket.se/utvecklingsplan
https://www.vinnova.se/
http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag
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transportmodell transport model 
Se prognos-, analys- och kalkylverktyg. 
 
transportmodellering transport modelling 

Arbetet med transportmodeller.133 Se exempelvis Sampers, Samgods samt Trafikverket 

(2020b), Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser.   

transportplanering, trafik- och transportplanering, infrastrukturplanering 
transport planning 
Infrastrukturplaneringen är en del av en transportplanering som integrerar utveckling av 
den fysiska infrastrukturen med till exempel utveckling av prissättning och regleringar, 
digitala infrastrukturer och tjänster, lagstiftning och organisationsformer. Detta 
angreppssätt är nödvändigt för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning. I transportplaneringen ingår bland annat att utgå från målen för 
transportpolitiken, använda de beslutsunderlag som tas fram i processen samt att 
förhandla mellan olika intressenters önskemål.  

transportpolitik transport policy 
Se målen för transportpolitiken och transportpolitikens principer samt 
styrmedel. 
 
transportpolitikens funktionsmål: tillgängliget transport policys functional 
objective: accessibility 
Se målen för transportpolitiken. 
 
transportpolitikens hänsynsmål: säkerhet, miljö och hälsa  
transport policy’s consideration objective: safety, environment and health 
Se målen för transportpolitiken. 
 
transportpolitikens mål transport policy objectives 
Se målen för transportpolitiken. 
 
transportpolitikens principer transport policy principles 
Riksdagen har beslutat om fem vägledande principer som också är utgångspunkter för 
regeringens åtgärder och val av styrmedel inom transportområdet. Principerna är följande 

1. Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en transport 
ska utföras. (Se konsumentsuveränitet).  

2. Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former. 
3. Samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas. 
4. Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska främjas. 
5. Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 

transportpolitiska styrmedel utformas. (Innebär att de administrativa och 

                                                 
133 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

 

”Den samhällsekonomiska kalkylen kan ses som ett underlag som representerar 
ett annat intresse vid förhandlingsbordet, nämligen de skattebetalare som 
kommer att stå för huvuddelen av notan” 
 
DI 2021-03-18 
 
Lars Hultkrantz, professor emeritus Örebro universitet och 
Jan-Eric Nilsson,  professor emeritus VTI 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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ekonomiska styrmedel som politiken utformar bör ha som utgångspunkt att 
internalisera de externa effekter som trafiken åstadkommer. Graden av 
internalisering via styrmedel i framtiden påverkar resultatet när man skall beräkna 
externa effekter och hur samhällsnyttan påverkas av åtgärder i 
transportsystemet. Trafikanalys gör en årlig rapport om dagsläget. Se 
referenslistan). 

 
transportpolitikens övergripande mål transport and infrastructure policy 
Se målen för transportpolitiken. 

transportpolitisk målanalys transport policy objective analysis  
Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 
Målet konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål 
(säkerhet, miljö och hälsa). Under hänsynsmålet finns etappmål. En långsiktigt hållbar 
sustainability utveckling bygger på tre av varandra beroende perspektiv: det sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektivet. När man jämför olika åtgärders förmåga att bidra 
till måluppfyllelse av ett visst delmål kan man jämföra graden av kostnadseffektiv 
måluppfyllelse. 
 
transportpolitisk målanalys i samlad effektbedömning transport policy objektive 
analysis in summary impact assessment 
Se transportpolitisk målanalys och samlad effektbedömning (SEB). 
 
transportprognos transportation forecasting 
Se trafik- och transportprognoser. 
 
transportslag transport mode, mode of transport 
Definition: persontransport och godstransport. 
Kommentar: Transportslagen indelas efter vad som transporteras. Förflyttning av gods och 
människor. Jämför med trafikslag. 
 
transportslagsövergripande perspektiv transport-wide perspective 
Viktigt för samspelet mellan gods- och peronstransporter. Jämför med 
trafikslagsövergripande synsätt. 
 
transportsystem transport system 
Fysiskt eller administrativt samordnade transportmedel och transportanläggningar. 
Förutom den fysiska infrastrukturen även de transporttjänster som olika aktörer 
tillhandahåller samt fordon och bränslen som används av resenärer och transportörer samt 
digital infrastruktur och digitala tjänster samt offentliga medel som skatter, 
regleringar och lagstiftning. För att transportsystemet ska fungera är också samspelet med 
lokalisering, bebyggelse och övrig samhällsplanering fundamentalt. 
Se figur 17 och 25. 
 
 

”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet” 
- Sveriges regering och riksdag - 
 
”Transport and infrastructure policy is about ensuring the provision of economically 
efficient, sustainable transport services for the general public and business throughout 
the country” 
- Swedish Government and Parliament - 
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transportsätt transport method, mode of transport 
Tillvägagångssätt vid transport med avseende på till exempel transportmedel, 
lastbärare, förpackning, klimatförhållande (till exempel temperatur och luftfuktighet) samt 
betalningssätt. Exempel på transportsätt är med bil, med tåg, med flygplan, med båt, med 
cykel, till fots, i container, i kyla. 
I modell definieras transportsätt ofta i förhållande till startpunkt och destination. 
Jämför med färdsätt. 
 
transportteknik transport engineering 
Se ingenjörsvetenskap, transporter. 
 
transportutbud, transportförsörjning transport supply 
Utbud av och kapacitet hos transportinfrastrukturen, färdmedlen och tidtabeller och 
andra förutsättningar, i allmänhet över ett geografiskt definierat transportsystem och 
under en viss tidsperiod.  
 
tredje parts logistik third party logistics 
En oberoende leverantör av transport-, lager- och logistiktjänster till köparen och/eller till 
säljaren. 
 
trend trend 
Den allmänna riktningen (stigande eller fallande) hur en variabel rör sig på lång sikt. 
 
trendframskrivning trendprojection 
Genom att tillämpa statistiska metoder kan man identifiera och extrapolera trender i 
observerade data i till exempel en tidsseriemodell för att förutsäga framtida tillstånd. 
Används bland annat för framskrivning av befolkningsutveckling, bilinnehav, 
arbetskraftsdeltagande med mera. 
 
trängsel congestion 
Störningar mellan fordon när flödestätheten ökar vilket orsakar minskad hastighet och ökad 
restid. Vid låga trafikvolymer är interaktionen mellan fordonen begränsad och det är inte 
trängsel. När trafikvolymen närmar sig länkens kapacitet ökar interaktionen mellan 
fordonen och köer börjar bildas. Se figur 34, 36 och 37. 
 
trängsel i nätverk network congestion 
Se trängsel och figurerna 34, 36 och 37. 
 
 

 
Figur 34. Trängsel congestion. 
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trängselprissättning congestion pricing 
Politiken med att ta ut en avgift från föraren eller fordonsägaren som varierar omvänt med 
trafiknivån på en överbelastad vägbana. Trängselskatt är ett exempel på 
trängselprissättning.  
 Syftet med trängselprissättningen är att se till att när vägbanan blir en knapp resurs 
fördelas den effektivt mellan konkurrerande användare och efter tid på dagen. 
Se figur 34, 36 och 37. 
 
trängselkostnad congestion cost 
Det ekonomiska värdet av restidsfördröjningen baserat på restidsvärderingen och ökad 
bränsleförbrukning är den generaliserade kostnaden för trängseln. 
Se figur 34 och 37. 
 
tullbro, avgiftsbelagd bro toll bridge 
 
tung lastbil heawy truck 
En lastbil som väger mer än 3,5 ton. 
 
turtäthet frequency 
Antal avgångar med kollektivtrafik per viss tidsenhet, per timme, per dygn eller per vecka. 
 
tvärvetenskaplig, sektorsövergripande multidisciplinary 
Transportekonomi är en tvärvetenskaplig disciplin. 
 
typvärde type value, modal value 
Se lägesmått.  
 
tågkilometer train kilometers 
Enhet som motsvarar förflyttningen av ett tåg en kilometer. 
 
täckningsbidrag contribution to profit, contribution to margin 
Är försäljningsintäkten minus rörliga kostnader. Är det bidrag en intäkt ger till täckande av 
de fasta kostnaderna för ett företag. Så länge ett företag får en intäkt per såld enhet, tjänst 
som täcker den rörliga kostnaden och ger ett bidrag till företagets fasta kostnader kan 
det vara intressant att fortsätta verksamheten.  
Täckningsbidrag är samma sak som företagens producentöverskott. 
Ett företags utbudskurva som är samma sak som dess marginalkostnadskurva startar 
där marginalkostnaden precis täcker de rörliga kostnaderna.  En marknads utbudskurva är 
summan av de företags utbudskurvor som finns på marknaden. Se figur 9 och 16. 
 
tänk om rethink 
Se fyrstegsprincipen. 
 
täthet, densitet density 
a/ Antalet fordon som finns på en definierad vägsträcka vid en given tidpunkt. 
b/ Antalet enheter för befolkning och sysselsättning etc. på en ytenhet. Exempelvis antalet 
människor per kvadratkilometer. 
c/ Beskrivning av den byggda miljön i ett område. Exempelvis summan av befolkning och 
sysselsättning dividerat med total landyta. 
 
täthetsfunktion density function, continous frequency function 
Inom sannolikhetsteori ger ”täthetsfunktionen” en bild av hur sannolika resultaten är i 
förhållande till varandra. 
För en kontinuerlig stokastisk variabel X den funktion som är derivatan av variabelns 
fördelningsfunktion. Arean under täthetsfunktionen anger sannolikheten att variabeln antar 
ett värde mellan gränserna a och b. 
  

https://www.statistiskordbok.se/ord/lagesmatt/
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U 

undanträngning crowding out 
Processen genom vilken en ökning av statens upplåning tränger undan privata investerare. 
Om en ökning av statens upplåning har en stor effekt på räntorna, kommer de privata 
investeringarna kanske falla när investerarna bantar sina planer och då kommer de totala 
investeringarna inte öka så mycket. Men om den statliga upplåningen för investeringar 
däremot inte har någon effekt på räntorna kommer det inte att ske någon minskning av de 
privata utgifterna och den sammanlagda efterfrågan kommer att öka med hela ökningen av 
de offentliga utgifterna. Pågående ekonomisk-politisk diskussion om när det är rätt och fel 
att föra en expansiv statlig politik som hänger ihop med konjunkturläge med mera. Jämför 
exempelvis med monetarism, Keynesiansk ekonomisk teori, multiplikatoreffekt 
och neoklassisk nationalekonomi. 
 
underlägsen vara, inferior nyttighet, inferiör nyttighet inferior good 
Konsumtionsnyttighet för vilkens efterfrågans inkomstelasticitet är negativ vilket 
innebär att en ökning av inkomsten vid konstanta priser medför en minskad efterfrågan 
medan en minskad inkomst medför en ökad efterfrågan av nyttigheten. Jämför nyttighet 
(vara, tjänst) good. 
 
underhåll maintenance 
Kombination av samtliga tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets 
livscykel som är avsedda att bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd där 
krävd funktion kan utföras. 
Anm. Tekniska underhållsåtgärder inkluderar observation och analys av enhetens tillstånd 
(d.v.s. inspektion, övervakning, testning, diagnos, prognos etc.) och aktiva 
underhållsåtgärder (exempelvis reparation, renovering).  
Underhåll indelas i förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. 
 
undertryckt efterfrågan supressed demand 
Se latent efterfrågan och inducerad trafik. 
 
universell utformning universal design 
Universell utformning är ett begrepp som hör hemma på den strukturella samhällsnivån till 
skillnad från individnivån. Därmed är universell utformning en aspekt av hur samhället 
ordnas för alla, till skillnad från särlösningar för enskilda individer. Universell 
utformning  är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i 
samhället på lika villkor som andra. Universell utformning kan vara funktioner som började 
som särlösningar, men var så bra att det blivit standardlösning, exempelvis nigande fordon 
eller fjärrkontroll. Se även tillgänglighet i transportsystemet (generellt) och 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
 

 

”Transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. Det är därför angeläget med en universell utformning av 
transportsystemet och att arbeta med krav, riktlinjer och standardisering för 
tillgänglighet får fortsatt hög prioritet. Det är också viktigt att hinder mot 
tillgänglighet identifieras”.  
 
Regeringen: Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela 
Sverige 
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uppdragsgivare principal 
Se regeringen.  
 
uppoffring sacrifice 
Försakelse. Något användbart eller viktigt som man väljer att inte göra eller ha för att få 
något som är viktigare. Jämför med värde av restidsbesparing. 
 
urbana transporter urban transport 
Se citylogistik. 
 
urvalsfel selection bias, biased sample 
När urvalet som väljs ut för en statistisk studie eller undersökning inte är slumpmässig och 
därför inte är representativt för populationen i stort 
 
utbud supply 
Utbudet är bland annat omfattningen av transportsystemets infrastruktur och de tjänster 
som tillhandahålls. För en marknad visar utbudskurvan den mängd varor, tjänster, resor, 
transporter som ett företag är villigt att sälja till olika priser. Summan av en marknads 
utbudskurvor utgör marknadens utbudskurva och ekonomins samtliga utbudskurvor utgör 
det aggregerade utbudet.  
Utbudskurvan är en marginalkostnadskurva som visar hur mycket en producent är villig 
att sälja en ytterligare vara eller tjänst för, så att man kan täcka sina producentkostnader.  
Motsvarande för efterfrågan är efterfrågekurvan som visar marginalvärderingen 
marginal benefit - hur mycket en konsument är villig och kan betala för en ytterligare 
produkt/tjänst. Se figur 38. 
 

 
 
Figur 35.  utbudskurva supply curve = marginalkostnad marginal cost 
 
utbudets priselasticitet price elasticity of supply 
Se utbudselasticitet. 
 
utbudsekonomi supply side economics 
”Utbudsekonomi” hävdar att ett ökat utbud av varor leder till ekonomisk tillväxt för ett land. 
I finanspolitiken fokuserar man ofta på att sänka skatter, sänka låneräntor och att avreglera 
för att därmed  främja ökad produktion. Skillnaden mot exempelvis Keynesiansk 
ekonomisk teori är att medan keynesiansk ekonomi använder regeringen för att förändra 
den aggregerade efterfrågan genom att öka eller minska efterfrågan och produktionen i det 
egna landet så söker utbudsekonomin att öka den ekonomiska tillväxten genom att öka det 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aggregerat_utbud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marginalkostnad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Efterfr%C3%A5gan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Efterfr%C3%A5gekurva
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aggregerade utbudet med hjälp av skattesänkningar. I ”utbudsekonomi” ingår också 
nedsippringsteorin. 
Jämför även med neoklassisk nationalekonomi. 
 
utbudselasticitet price elasticity of supply, elasticity of supply 
Är ett mått på vilken effekt priset har på den utbjudna kvantiteten av ngn nyttighet.  
Utbudselasticiteten definieras som den procentuella förändringen av kvantiteten dividerat 
med den procentuella prisförändringen.  
När elasticiteten är mindre än ett är nyttigheten oelastisk och är den större än ett är den 
elastisk.  
Utbudselasticiteten varierar längs en linjär utbudskurva. Vid högre prisnivåer kommer 
utbudselasticiteten att öka längs med utbudskurvan. Jämför med figur 23a. 
 
utbudsfunktion supply function 
Är det matematiska uttryck som anger hur den utbjudna kvantiteten av en nyttighet beror 
av en eller flera andra variabler. ”Utbudsfunktionen” visar hur utbudskurvan kommer 
att se ut.  Se figur 35. 
 
utbudskurva supply curve 
Se utbud och figur 35. 
 
utbudsöverskott excess supply 
När den utbjudna kvantiteten (av exempelvis kollektivtrafik) är större än den efterfrågade 
vid marknadspris. När exempelvis externa effekter föreligger kan det finnas behov av 
subvention av kollektivtrafik.  
 
uteslutningsprincipen exclusion principle 
Att uteslutningsprincipen råder för en nyttighet innebär att vissa konsumenter/brukare, 
vanligen de som inte betalar för den, kan stängas ut från användning. Se kollektiv 
nyttighet och gemensamma tillgångar. 
 
utfall outcome 
Ett utfall är ett begrepp inom sannolikhetsteorin, och betecknar resultatet av ett 
slumpmässigt försök. En samling utfall kallas för en händelse. Mängden av alla 
möjliga utfall i ett visst försök eller dylikt kallas utfallsrum. 
 
utgift expense 
Inom ekonomi värdet vid anskaffningstillfället av de resurser som anskaffas för en 
verksamhet. 
 
utgiftsfunktion expenditure function 
Visar minsta kostnaden för en konsument att uppnå en specifik nyttonivå. 
 
utglesning urban sprawl 
Är en process när en stad växer med glesa småhusområden med lägre befolkningstäthet än 
inne i den ursprungliga staden. Utglesning ökar restider och trafikmängd. 
 
utifrånperspektiv outside view 
Se felslut från kostnadsnyttoanalys. 
 
utilitarism utilitarianism 
Är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är att 
nyttomaximera, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande. 
Ofta sammanfattas utilitarismen i devisen ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”. 
Som grundare av den moderna utilitarismen anges filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) 
och den utvecklades vidare av filosofen och nationalekonomen John Stuart Mill (1806-
1873). Utilitarismen är inte en enhetlig lära utan uppvisar stor variation. Någon form av 
utilitarism är en av de vanligaste grundfilosofierna hos moderna moralfilosofer och 



227 (294) 

samhällsvetenskapliga forskare. Den samhällsekonomiska 
kostnadsnyttoanalysen bygger bland annat på utilitarismen. Utilitarism är synonymt 
med nyttoetik och nyttomoral. 
utredningsalternativ (UA) project scenario, policy alternative 
UA är det scenario eller åtgärd man vill utvärdera medan jämförelsealternativet (JA) 
är det alternativ man utvärderar mot. När flera olika utredningsalternativ skall jämföras 
sinsemellan gör man det genom att jämföra dem mot samma jämförelsealternativ. Se 
kontrafaktisk. 
 
uttalade preferenser (SP), angivna preferenser, uppgivna preferenser, 
påstådda preferenser, scenariometod stated preferences (SP) 
En individs preferenser uttryckta som svar på en uppsättning hypotetiska val. Finns ett antal 
tekniker som använder enskilda respondenters uttalande om sina preferenser för en 
uppsättning transportalternativ för att därur kunna skatta betalningsviljan och estimera 
nyttofunktioner. Alternativen som respondenten skall välja mellan är vanligtvis 
beskrivningar av transportsituationer konstruerade av forskaren. Angivna preferenser 
kräver specialdesignade undersökningar. Metoderna går ut på att upprätta hypotetiska 
marknadssituationer. 
Jämför med avslöjade preferenser (RP). 
Två vanliga metoder som används inom angivna preferenser (SP) är 

 scenariovärderingsmetoden (CVM- metoden) contingent valuation method 
(CVM) 

 CE-metoden choise experiment method (CE) 
 
utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys134 development and 
research plan for transport economics and capacity analysis  
 
utvärdera, evaluera, uppskatta, bedöma evaluation, appraisal.   
Utvärdering är en del av transportplaneringsprocessen för att bestämma effekter och 
systematiskt bedöma kostnader och nyttor (båtnad) benefits för konkurrerande alternativ 
till åtgärder. Utöver att sådana utvärderingar görs på förhand (ex ante) så genomförs de 
även i efterhand (ex post) för att utvärdera befintliga transportsystem och genomförda 
åtgärder.  
  

                                                 
134 www.trafikverket.se/utvecklingsplan 

 

http://www.trafikverket.se/utvecklingsplan
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V, W 

vagnslast wagon load 
Järnvägsspår som inte ägs av staten. Ansluter ofta till statens anläggning. 
 
validera validate 
Modeller och prognoser135 valideras.  
Vid trafikprognoser bör man genomföra ett antal modellkänslighets- och rimlighetstester för 
att bedöma modellens förmåga att korrekt spegla förändringar. 
Inför objektsanalys med kvalificerade modeller som Sampers/Samkalk behöver man 
inför en objektsanalys validera för bedömning av modellens kvalitet inom aktuellt 
influensområde. 
Validering av en modell är ett oberoende test av en kalibrerad modells prediktiva 
förmåga som görs med data som inte användes för att estimera eller kalibrera modellen. 
Målet är då att verifiera att modellen kan återupprepa observerade resultat och att modellen 
reagerar på förändringar i modellens variabler, parametrar och restriktioner.  
 
validitet validity 
Kan betecknas som frånvaron av systematiskt mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaron 
av slumpfel. Jämför med fel och tillförlitlighet. 
 
valmodeller choice models 
Se diskreta valmodeller. 
 
varaktig konsumtionsnyttighet consumer durable 
Nyttighet som är varaktig i den meningen att den till skillnad mot exempelvis matvaror och 
resor, inte förbrukas i och med att den används utan kan användas flera gånger eller under 
en längre tid. Exempelvis möbler, bilar och kylskåp. 
 
vardagsmedeldygn annual weekday traffic (AAWT) 
Beräkningar av bilresor med Sampers genomförs vanligtvis för nationella resor (längre än 
tio mil) med årsmedeldygn medan regionala resor (kortare än tio mil) vanligtvis med 
”vardagsmedeldygn”. Omräkning mellan årsmedeldygn och vardagsmedeldygn görs med 
omräkningsfaktorer som kan variera med resärende (för regionala resor). För exempelvis 
nationella resor är omräkningsfaktorn från vardagsmedeldygn till årsmedeldygn 0,88. 
Jämför med årsmedeldygnstrafik. 
 
variabel variable 
Inom matematik och datavetenskap representerar ”variabeln” ett okänt värde. 
En variabel kan ändras. Variabler är användbara därför att de gör att instruktioner kan bli 
generella. 
I matematik kan variabeln stå i motsats till konstanter som är oföränderliga, liksom 
till parametrar som hålls konstanta under en process eller beräkning. I matematiken är 
oberoende variabler sådana som man själv kan välja värde på, medan en beroende variabel 
anger resultatet av en beräkning där en eller flera oberoende variabler har använts. En 
oberoende variabel benämns ofta som en förklaringsvariabel medan en beroende 
variabel kan benämnas som en resultatvariabel eller ett funktionsvärde. Inom 
matematiken är variabler vanligtvis representerade av bokstäver eller symboler.  
Exempelvis x + y = z. Om vi får reda på att en beroende variabel z är 5 så kan de oberoende 
variablerna x, y anta flera olika värden för att bli 5 tillsammans. Vet vi att y kan förväntas 
vara 1, så kan vi enkelt lösa ut att x = 4. 
I datavetenskap är en variabel en plats i en dators minne reserverat för någon typ av data.  

                                                 
135 Validerings-PM – Sampers Basprognoser 2020-05-01 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-
och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-
trafikprognoser/  

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/


229 (294) 

Inom sannolikhetsläran används begreppet stokastisk variabel eller slumpvariabel som är 
avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.  Två stokastiska variabler kallas 
oberoende (av varandra) om sannolikheten för ett visst utfall i den ena variabeln inte 
påverkas av utfallet i den andra.  
 
varians variance 
Se spridningsmått. 
 
variationsvidd, variationsbredd range 
Statistisk term som anger skillnaden mellan största och minsta värdet i ett datamaterial. 
Variationsvidden blir i regel större ju fler observationer materialet innehåller. Om man ska 
använda variationsbredden för att uppskatta standardavvikelsen i en statistisk 
fördelning måste man därför justera den med hänsyn till antalet värden. 
 
varuflödesundersökning (VFU)136 commodity flow survey 
Undersökningen utgör officiell statistik. Varuflödet mäts i form av godsmängder och 
varuvärden, totalt och fördelat på använda trafikslag samt fördelat på varuslag och lasttyper. 
Resultaten används av Trafikanalys och Trafikverket som underlag för transport-/trafik- och 
infrastrukturplanering samt i modellsammanhang. Jämför med resvaneundersökning 
(RVU). 
 
varuvärde commodity value 
Varuvärdet för en vara avspeglas på en fungerande fri marknad av varans pris. Jämför med 
skuggpris. 
 
vd funktioner (vdf) volume-delay functions (vdf) 
Se volume-delay funktioner. 
 
verifiera verify 
Är att fastställa, bestyrka eller intyga riktigheten av något. 
 
verifierbarhet verifiability 
När misstänkta eller påstådda fakta kan testas (verifieras eller falsifieras) genom 
experiment eller observation så att man kan bevisa om de är sanna eller inte så föreligger 
verifierbarhet.  En verifiering av en hypotes innebär att en observation, eller en annan 
verifierad hypotes, överensstämmer med hypotesen. Ingår i vetenskaplig metod. 
Att verifiera används på lite olika sätt inom olika områden. Inom programvaruutveckling 
(exempelvis av transportmodeller) avser verifiering programvarutestning. Inom 
kvalitetssäkring betyder verifiering att man belägger att specificerade krav har uppfyllts och 
vid ekonomisk bokföring är en verifikation en handling som verifierar en ekonomisk 
händelse.  
 
verkan impact 
Se effekt (kraftfull). 
 
verktyg tool 137 
Dataprogram av något slag, exempelvis en applikation, ett Excel-kalkylark eller beräkning 
i något format. Ett transportekonomiskt verktyg kan ofta använda flera modeller. 
Finns ett flertal prognos-, analys- och kalkylverktyg för hela transportområdet som 
förvaltas och utvecklas av Trafikverket. En del av dessa modellverktyg transport models  
innehåller flera olika slags modeller varav en del kallas för effektmodeller. 
 
vetenskap science 
Organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av 
kunskap inom ett visst område. Jämför med vetenskaplig metod. 

                                                 
136 https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/ 
137 Prognos- analys- och kalkylverktyg 

 

https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/
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vetenskaplig disciplin scientific discipline 
Är en akademisk  disciplin, en vetenskapsgren, fackområde eller ett akademiskt område 
som är en underavdelning av kunskap som lärs ut och beforskas på universitet och 
högskolor. Kan även vara tvärvetenskapligt, se exempelvis spelteori. Se även 
neoklassisk nationalekonomi. 
 
vetenskaplig metod scientific method  
Är de metoder för systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap som används 
inom vetenskap. Se induktiv-deduktiv metod inductive-deductive method. 
 
vidmakthållande maintenance 
Se underhåll. 
 
villkorad värdering, kontextbetingad värdering contingent valuation 
Se scenariovärderingsmetoden. 
 
villighet att acceptera kompensation willingness to accept compensation (WTA) 
Se kompensationskrav. 
 
vinst, profit profit 
En verksamhets vinst eller resultat efter att kostnaderna för alla produktionsfaktorer har 
dragits ifrån bruttoinkomsten. Det positiva resultatet som uppstår om intäkterna är större 
än kostnaderna. 
 
vinstmaximering, maximering av vinst profit maximization 
Teoretiskt innebär det att producera kvantiteten och sätta priset där marginalintäkten 
marginal revenue och marginalkostnaden marginal cost är lika stora. 
MI =MK  MR=MC  Jämför figur 22. 
Vinstmaximering skall ses i ljuset av strävan mot perfekt konkurrens och att bekämpa 
marknadsmisslyckanden.  
 
vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt vision: everyone arrives 
smoothly, the green and safe way. 
Trafikverkets (Swedish transport administration) vision. 
 
vitbok white paper 
Inom Europeiska unionen är en vitbok ett dokument som Europeiska 
kommissionen presenterar i samband med att den föreslår nya lagar. Processen för att ta 
fram nya lagförslag består vanligtvis av tre steg. I det första steget presenterar 
kommissionen en grönbok, som är ett samrådsdokument där idéer och åtgärder presenteras 
inom ett visst politikområde. Syftet är att konsultera berörda och intresserade parter. I det 
andra steget presenterar kommissionen en ”vitbok” där konkreta åtgärder föreslås. Denna 
vitbok presenteras för allmänheten samt de lagstiftande institutionerna, Europaparlamentet 
och Europeiska unionens råd. Om de lagstiftande institutionerna anser att de föreslagna 
åtgärderna är nödvändiga utarbetar kommissionen ett lagförslag. 
 
volatilitet volatility 
Prisrörlighet på finansiella marknader. Att till exempel en aktie, option, ränta eller valuta 
har hög volatilitet innebär att priset varierar mer än genomsnittligt. Som mått på volatilitet 
används standardavvikelse. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
volume-delay funktioner (vdf) volume-delay functions (vdf) 
Beskriver olika vägtypers samband mellan flöde och restid via funktionsuttryck som finns 
definierade i de till Sampers tillhörande Emmebaserna. Valet av vdf kommer dessutom att 
styra ansättning av en mängd attribut som avgör vilka effektsamband som används i 
Samkalk. Det är viktigt att rätt vdf anges på respektive länk i vägnätet. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagf%C3%B6rslag_(Europeiska_unionen)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nbok
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väder weather 
SMHI definierar väder som något som sker vid en specifik tidpunkt. Jämför med klimat. 
 
vägavgifter, vägtull road pricing, road toll 
Allmänt uttryck för olika former av direkta avgifter för användning av vägar. Kan vara fasta, 
variabla eller avståndsbaserade vägtullar, vägavgifter, kilometerskatter och trängselavgifter. 
Kan inkludera bränsleskatter och parkeringsavgifter. Vägavgifter kan ha som mål att 
kontrollera trafikvolymer och begränsa trängsel, att internalisera andra externa effekter 
och/eller att finansiera transportinfrastruktur och transporttjänster. Att finansiera kan 
komma att få ökad betydelse i takt med att budgetintäkter sjunker från punktskatter på 
bränsle efterhand som klimatomställningen genomförs. 
 
väghållare responsible road organization  
Staten, kommuner och enskilda kan vara väghållare. Allmän väg är väg som är öppen för 
allmän samfärdsel och där staten eller en kommun är väghållare. De väghållare som har 
ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, 
samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa fall en enskild markägare. Drygt 
hälften av de enskilda vägarna är skogsbilvägar. 
Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska 
hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. 
 
vägledande, indikativ indicative 
Som utgör rättesnöre. Något som är med verkligheten överensstämmande. 
 
välbefinnande well-being 
Känslan av att må bra. Jämför med nytta utility. 
  
välfärd, välmående welfare 
Välfärd är, inom samhällsekonomisk teori, lika med medborgarnas 
behovstillfredsställelse och nytta. Teoretiskt mäts välfärd av en välfärdsfunktion som 
innehåller alla faktorer som påverkar vårt välmående. Empiriskt kan välfärd ibland  
avgränsas till att mäta medborgarnas materiella levnadsstandard  och de sociala aspekter 
som korrelerar med denna. 
Resursers värde bestäms av deras bidrag till välfärd, det vill säga resursernas bidrag till 
nytta för samhällets medborgare (antingen direkt eller indirekt via företag och andra 
organisationers produktion, vidareförädling eller vidaretransport). Att pengar och 
inkomster har ett värde beror på att de kan användas för att skaffa och konsumera varor, 
tjänster och andra resurser. Se välfärdsekonomi och figur 16. 
 
välfärdseffekt welfare-effect 
Se samhällelig välfärdsfunktion. Se figur 15, 16 och 24a för exempel på 
sammanräkning av välfärdseffekter efter en åtgärd. 
 
välfärdsekonomi, välfärdstillväxt welfare economics 
Välfärdsekonomi är studien av hur fördelningen av varor, tjänster och resurser (såväl 
materiella som immateriella) påverkar samhällets välfärd. Detta hänför sig direkt till studien 
av ekonomisk effektivitet och inkomstfördelning, samt hur dessa faktorer påverkar 
människors allmänna välbefinnande. Den totala välfärden i samhället är lika med nivån 
på befolkningens levnadsstandard.  Rent praktiskt försöker välfärdsekonomer tillhandahålla 
verktyg för att kunna bidra till att man ska kunna styra allmän politik för att uppnå 
fördelaktiga sociala och ekonomiska resultat för hela samhället. Välfärdsekonomi strävar 
efter att uppnå ett tillstånd som maximerar den totala tillfredsställelsen för ett samhälle och 
maximerar producent- och konsumentöverskottet för de olika marknaderna i samhället 
Välfärdsekonomi är en normativ (se även utilitarismen) samhällsekonomisk teori 
som behandlar marknaders och marknadsekonomins funktion ur effektivitetssynpunkt och  
som studerar hur ekonomisk politik via fördelningen av såväl materiella som 
immateriella resurser, varor och tjänster påverkar hela samhällets välfärd och 
människornas välmående. Detta hänför sig direkt till studier av samhällsekonomisk 
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effektivitet och inkomstfördelning, samt hur dessa faktorer påverkar människors allmänna 
välbefinnande. Den totala välfärden i samhället är lika med nivån på befolkningens 
levnadsstandard. Rent praktiskt försöker välfärdsekonomer med mikroekonomiska 
tekniker tillhandahålla verktyg för att kunna bidra till att styra allmän politik för att uppnå 
fördelaktiga sociala och ekonomiska resultat för hela samhället. Se välfärd och figurerna 
15 och 16.  
 
välfärdsfunktion welfare function 
Se samhällelig välfärdsfunktion. 
 
välfärdsförlust welfare loss 
Se dödviktsförlust samt figurerna 6, 15 och 24a. 
 
välfärdskriterium welfare criterion 
Är metod för att avgöra om en föreslagen åtgärd i ekonomin bör genomföras eller ej. Jämför 
med beslutskriterier, Kaldor-Hicks kompensationskriterium, Paretokriteriet 
och Littles dubbla kriterium samt samhällsekonomiskt effektiv (mål). 
 
välfärdsrand utility-possibility curve, welfare frontier 
Inom välfärdsekonomin en kurva som kan se ut på samma sätt som 
produktionsmöjlighetskurvan. Se figur 3. Tänk dig jämförelse mellan två gruppers 
nytta eller välfärd. Så länge man rör sig på välfärdsranden har vi maximerat den totala 
nyttan och fördelat den på olika sätt mellan grupperna beroende på var på kurvan vi är. Är  
vi innanför välfärdsranden finns det möjlighet att förbättra nyttan för någon grupp utan att 
den andra gruppen behöver få det sämre (eller så accepterar vi en omfördelning). Jämför 
med välfärdskriterium. 
 
välfärdsteori welfare theory 
Studiet av hur allokering av resurser och nyttigheter påverkar samhällelig välfärd. 
Relaterar till studiet av samhällsekonomisk effektivitet och inkomstfördelning samt 
hur dessa faktorer påverkar det övergripande välbefinnandet för människor i ekonomin. 
 
välfärdsteorins fundamentala teorem fundamental theorem of welfare economics 
Första välfärdsteoremet first theorem of welfare economics: ”en konkurrensutsatt 
marknad som når jämvikt kommer att leda till en Pareto-effektiv fördelning av resurser”. 
En perfekt privat konkurrensmarknad kommer att resultera i Pareto-effektivitet, dvs en 
samhällsekonomiskt effektiv marknad. Alla vinster från handel kommer att vara uttömda på 
en sådan marknad. Detta teorem förutsätter att det inte finns några 
marknadsmisslyckanden och brister på marknaden såsom monopol, externaliteter, 
kollektiva varor och informationsasymmetrier. En perfekt fungerande 
konkurrensmarknad skall således ses som ett riktmärke mot vilket beslutsfattare kan 
bedöma en faktisk marknads funktion och genom olika interventioner söka effektivisera. 
Dessutom tillkommer förstås avvägningarna mellan samhällsekonomisk effektivitet 
economic efficiency och upplevd rättvis fördelning equity samt den långsiktiga 
hållbarheten sustainability (effektivitet för både denna och kommande generationer).   
Andra välfärdsteoremet second theorem of welfare economics: ”det finns en 
uppsättning av olika priser som innebär att varje Pareto-effektiv marknad också kommer 
att vara en konkurrensmarknad i jämvikt” . 
Detta teorem är viktigt eftersom det visar att man kan separera effektivitet och fördelning. 
Om samhället väljer att omfördela resurser mellan människor på en Pareto-effektiv 
marknad så kan prissystemet generera en ny effektiv jämvikt. Samhällsekonomisk teori ger 
inte vägledning till vilken fördelningspolitik ett land bör ha men givet den fördelningspolitik 
man politiskt önskar så kan man genomföra denna politik på ett mer eller mindre effektivt 
sätt i marknadssystemet. 
 
vändpunkt turning point 
Tillfälle när något hastigt och kraftigt förändras. 
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väntetid waiting time 
Den del av en resa, ofta i kollektivtrafiken, som används för att vänta på ett fordons ankomst 
inför att en resa skall påbörjas eller vid byten av färdmedel. Individernas upplevda onytta 
disbenefit är i allmänhet högre för väntetid än för restid. Se värdet av restidsbesparing. 
 
väntevärde, förväntat värde expected value 
Väntevärde är i princip samma sak som medelvärde och beräknas på samma sätt. 
Skillnaden är att väntevärde används för att beskriva slumpvariabler (stokastisk 
variabel). Väntevärdet är det genomsnittliga värde (medelvärdet) som man kan förvänta 
sig att få om man gör ett stort antal slumpmässiga försök. 
Om de inmatade värdena är en lista över alla möjliga utfall, och alla utfall är lika sannolika, 
så kommer väntevärdet att beräknas exakt. Om de inmatade värdena däremot är ett 
slumpmässigt stickprov kommer väntevärdet bara att kunna approximeras (se 
närmevärde). Ett större stickprov ger med större sannolikhet en bättre uppskattning. 
  
värde value 
Det högsta belopp som en person är villig att betala för en vara, en resa eller annan tjänst. 
Värdet av ytterligare en enhet av varan, resan eller tjänsten är dess marginalvärde 
marginal benefit. 
 
värdera effekt evaluate effect, value effect 
Är att med hjälp av olika metoder mäta nyttan (båtnaden) benefit av olika 
effektförändringar med en gemensam mätenhet (oftast i kronor). 
 
värdera nytta (båtnad) evaluate benefit 
Se värdera effekt. 
 
värdera, uppskatta, bedöma valuation, appraisal 
Att sätta en värdering på något eller att uppskatta värdet av något. 
 
värdet av ett statistiskt liv (VSL) value of statistic life (VSL) 
Se värdet av minskad dödsrisk. 
 
värdet av minskad dödsrisk value of statistical life (VSL) 
Värdet av minskad dödsrisk i transportsystemet utgår framförallt från medborgarnas 
betalningsvilja för åtgärder för att minska den statistiska risken att någon person (vem som 
helst) dödas i vägtrafiken. Betalningsviljan har undersökts via studier av människors 
uttalade preferenser (SP). Detta är det huvudsakliga innehållet i ”värdet av minskad 
dödsrisk” men till det har även lagts de ekonomiska (materiella) merkostnader som uppstår 
i samhället när någon dör i förtid genom olycka i trafiken. Värdet av minskad dödsrisk 
används även för övriga trafikslag och ofta även utanför transportområdet. Se vidare ASEK. 
 
värdet av restidsbesparing value of travel time savings  (VTTS) 
Ekonomisk teori visar att olika värderingsmetoder skall användas för att ta fram 
skuggpriset för restidsbesparingar eftersom alternativkostnaden till att resa ser olika 
ut beroende på resärende och hur fri eller bunden man är under själva resan.  
Vid resa i arbetet utgår värderingen från inbesparade genomsnittliga lönekostnader. I vilken 
omfattning man kan arbeta under själva resan kommer att påverka restidsvärderingen.   
Vid resa till och från arbetet och vid resa på fritiden utgår värderingen av restidsbesparingen 
från den betalningsvilja resenärerna själva har för restidsbesparingar beroende på resärende 
och färdmedel.   
Det är inte enbart själva åktiden som har ett alternativt värde och som innebär en kostnad 
för resenären. Uppoffringar i form av brist på komfort och annat besvär i samband med 
resor är också en kostnad. Förbättrad reskomfort har alltså ett värde. Anslutningsresor och 
byte av färdmedel samt förseningar och restidsosäkerhet innebär uppoffringar utöver 
själva åktiden, till exempel genom väntetid på stationer eller missade tåg/bussar. 
Förändringar av sådana aktiviteter ska därför värderas på ett sätt som speglar både 
förändringen av tid och besvär. Värderingen av bytestid avser det marginella värdet av 

https://dataverktyg.se/medelvarde-median
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minskad tid och uppoffring för att byta mellan två linjer i kollektivtrafik. Detta tidsvärde 
består av både väntetid och tid för förflyttning mellan fordon – gångtid. 
För värderingsmetoder se angivna preferenser (SP) och avslöjade preferenser (RP).  
Jämför med tidsvärde, tidskostnad. 
 
växelflak swap body 
Är en lastbärare som kan lyftas eller dras av från en lastbil och ställas ned på utfällbara 
stödben i samma höjd som fordonet eller lyftas över direkt till en järnvägsvagn. 
 
Walras lag Walras law 
Ekonomiskt samband uppkallat efter Léon Walras. Innebär att utbuds- och 
efterfrågekurvorna på de olika marknaderna inte är oberoende av varandra. Det vill säga en 
förändring på en marknad påverkar även andra marknader. 
 
Wardrops principer Wardrops principles 
För Wardrops första princip se användarjämvikt user equilibrium och stokastisk, 
slumpmässig stochastic. 
För Wardrops andra princip se systemoptimalt system optimal. 
 
webbapplikation web application 
Programvara som är placerad på en webbserver och som man kommer åt via en 
webbläsare. Applikationen kan köras både på servern och i webbläsaren på en och samma 
gång. Ökar efterhand tack vare att bandbredden ökar och det är smidigt att kunna köra 
applikationen via webbläsaren utan att behöva ha tunga installationer på egen hårddisk. Se 
även applikation. 
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X, Y, Z 
x-effektivitet x-efficiency 
Når man genom att maximera produktionen med hjälp av produktionsfaktorerna. Det 
vill säga, när man inte längre kan öka effektiviteten genom omorganisering eller genom 
ökad motivation hos de anställda.  
 
x-ineffektivitet x-inefficiency 
Det är skillnaden mellan den faktiska uppnådda kostnaden och den kostnad som teoretiskt 
kan uppnås, på grund av att man inte är så effektiv som möjligt i sin produktion och 
administration. Något som ofta drabbar större företag och organisationer. Se även 
stordriftsfördelar och Parkinsons lag. 
 
y-effektivitet y-efficiency 
Den effektivitet med vilken ett företag utnyttjar vinstgivande marknader. 
 
yttre effektivitet external efficiency 
Se effektivitet (kostnadseffektivitet). 
 
zoner zones 
Avgränsade områden i transportmodellen som innehåller homogen markanvändning och 
som kan beskrivas ganska exakt med endast ett fåtal variabler.  
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Å, Ä 
årsklocka annual plan 
En ”årsklocka” är en övergripande bild av alla viktiga händelser som berör företaget eller 
organisationen under ett år. 
 
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) annual average daily traffic (AADT) 
Är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar 
per dygn eller gående och cyklister per dygn. Totalt antal fordon som passerar en punkt på 
en väg under ett år dividerat med 365 (eller 366 för ett skottår).    
Jämför med vardagsmedeldygn. 
 
engagemang, åtagande commitment 
Ett engagemang eller skyldighet som begränsar handlingsfriheten. 
 
återbetalningsmetoden, paybackmetoden, tillbakabetalningsmetoden payback 
method 
För att se hur lång tid det tar innan en investering har tjänats in kan återbetalningsmetoden 
användas. Genom att dividera grundinvesteringen med ett förväntat årligt överskott kan 
man se hur lång tid det tar innan investeringen har lönat sig. Ett projekt kan 
rekommenderas om pay back perioden är kortare än kalkylperioden och när man skall välja 
mellan flera konkurrerande projekt är ett vanligt beslut att acceptera det som har kortast 
pay back. Används ofta i företag men mer sällan i svensk CBA tillämpning. Se dock även 
breakeven. 
 
åtgärd initiative 
För påverkan på transportsystemet. Handling eller insats som genomförs i syfte att 
förebygga, vidmakthålla, återställa, förbättra eller utveckla transportsystemet.  
Åtgärden kan bestå av en förändring i infrastrukturen eller en reform som skall påverka hur 
infrastrukturen används. Termen projekt används ofta för genomförandet av en åtgärd. 
 
åtgärdsplanering (ÅP) transport planning – action planning 
Kopplat till långsiktiga planer. Del av den nationella och regionala infrastrukturplaneringen 
som tar vid efter inriktningsplaneringen. I ÅP analyseras och prioriteras olika typer av 
åtgärder för långsiktiga (ofta 12 år) planer. Åtgärdsplaneringen utförs på uppdrag av 
regeringen och resulterar i en av regeringen fastställd nationell plan och 21 stycken av 
regionerna fastställda länsplaner. Jämför med ekonomisk planering. 
 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS)138 strategic choice of measures 
Analys av brister och problem i transportsystemet i ett tidigt skede i planeringsprocessen, 
där man förutsättningslöst söker efter och föreslår lösningar enligt fyrstegsprincipen. I 
en åtgärdsvalsstudie beaktas alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder.  
 
äganderätt property right, ownership 

I juridisk mening den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga. Jämför med 

gemensamma tillgångar, allmänna tillgångar commons. 
  

                                                 
138 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval/ 
 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
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Ö 
 
ömsesidighet reciprocity 
Innebär att människor tenderar att belöna snälla handlingar och straffa ovänliga. Teorin 
inom beteendeekonomi tar hänsyn till att människor utvärderar godhet hos en handling, 
inte bara genom dess konsekvenser utan också utifrån avsikten som ligger bakom 
handlingen. Teorin förklarar bland annat uppmätta beteenden i experimentella spel. Se 
spelteori. 
 
ömsesidigt beroende interdependence 
Beroendet mellan två eller fler effekter, åtgärder, människor, företag eller nationer. 
 
ömsesidigt uteslutande mutually exclusive 
I statistik en term som beskriver två eller flera händelser som inte kan inträffa samtidigt. 
Används ofta för att beskriva en situation där förekomsten av ett resultat ersätter ett annat. 
 
öppningsår, öppnande för trafik (ÖFT) opening year 
Det år som projektet enligt beräkningarna ska öppnas så att anläggningen kan börja 
användas i avsedd funktion. 
 
 

 
Figur 36. Trängselkostnader från överanvändning. 
E = efterfrågan (resor) 
MKs = samhällelig marginalkostnad 
MKP = privat marginalkostnad 
KT = trängselkostnader 
Det samhällsekonomiska optimumet är P0 – Q0 där E och MKs möts. Resenärerna möter 
dock inte MKP. Resultatet blir trängselkostnader KT från överanvändningen. 
 
 
överanvändning overuse 
En väg med trängsel och stillastående köer kan ses som ett exempel på teorin om 
allmänningens  tragedi. När det är fritt tillträde till vägen och man saknar information 
om när ”alla andra” tänker färdas saknar bilisten incitament att inte överanvända vägen upp 
till den punkt när trafiken kollapsar i trafikstockningar. Trängselskatter, gärna med 
differentierad prissättning beroende på när det normalt är rusningstrafik, är ett effektivt sätt 
att minska trängseln och förhindra trafikstockning, genom att bilisten får ekonomiska 
incitament att inte överanvända vägen. Se figurerna 14, 20, 34, 36 och 37. 
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överbelastning overload, supersaturation, oversaturation 
Se figur 14 och 37. 
 

 

 
 
Figur 37. Sambandet mellan restid och trafikflödet. Infrastrukturanläggningen är 
dimensionerad för att klara en viss kapacitet. När trafikflödet ökar blir anläggningen 
överbelastad och kapacitetsbrist eller köer uppstår som ökar restiden, förseningar och 
trängseln. 
 
överensstämmelse conformity 
Beteende som överensstämmer med standarder, regler eller lagar samt i enlighet med socialt 
accepterade konventioner. 
 
överflyttad trafik diverted traffic, transferred traffic 
Gods, resenärer eller fordon som byter från ett läge, rutt, tid på dagen, startpunkt, 
destination eller från ett trafikslag till ett annat, som ett resultat av en åtgärd. Jämför 
med försvinnande trafik och tillkommande trafik. 
 
överförbarhet transferability 
Anger i vilken grad en modell som utvecklats för en viss tid och plats framgångsrikt kan 
tillämpas på en annan tid och/eller plats. Jämför med överföring av nyttor och 
effekter. 
 
överföring av nyttor och effekter benefit transfer 
Är en metod att överföra effektsamband och nyttor från ett område eller land till ett annat 
för att användas som en proxy då man inte har egna sådana. Exempelvis värdet av minskad 
dödsrisk (VSL) har tagits fram utifrån människors betalningsvilja för minskad risk i 
vägtransportsystemet men används för alla trafikslag och ofta även inom andra 
politikområden. Jämför med överförbarhet och metaanalys. 
 
övergripande transportpolitiskt mål overriding transport policy goal 
Se målen för transportpolitiken. 
 
överkomlighet affordability 
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Hushållens förmåga att ha råd med grundläggande transporter är en del av den sociala 
hållbarheten och livability. Se även fördelningsanalys. 
 
överskottsbörda excess burden 
Se dödviktsförlust (DVF) och överskottsbörda av skatter. 
Se figur 6, 15 och 24. 
 
överskottsbörda av skatter excess burden of taxation 
De flesta skatter som används ger upphov till en ineffektiv resursanvändning och därför 
medför skatteutgifter en samhällsekonomisk kostnad som är större än själva utgiften. 
Överskottsbördan rör sig om en effektivitetsförlust (dödviktsförlust, överskottsbörda 
från skatt) som är förknippad med beskattning. Olika skatter har olika överskottsbörda. 
Skatt på arbete kan ge en kostnad på grund av en snedvridning av arbetskraftsutbudet, 
sparandet och vid andra ekonomiska beslut. Indirekta skatter kan leda till höjda priser 
och lägre produktions- och konsumtionsvolymer och på det sättet vara snedvridande och 
leda till effektivitetsförlust. Både skatt på arbete och indirekta skatter kan skapa  
skattekilar. Om skattekilarna är motiverade av externa effekter som skall 
internaliseras är de däremot inte snedvridande (Pigouviansk skatt). Skatter som är helt 
utan snedvridningseffekter kallas klumpsummeskatt.  
Med hjälp av olika skatters beräknade överskottsbördor och skatteintäkternas 
användningsområde, exempelvis för investeringar i kollektiva nyttigheter och 
infrastruktur, kan man söka göra beskattningen så effektiv som möjligt. 
Beroende på vad skatterna används till finns förstås även effektivitets och 
fördelningsargument runt skatterna. 
Inom transportekonomi räknar man med hjälp av överskottsbördan fram skattefaktorer för 
marginalkostnaden för användning av offentliga medel som man kan ta hänsyn till 
vid samhällsekonomisk analys. Se vidare ASEK, multiplikatoreffekt och figurerna 15 
och 24a och b.  
 
överstatlig supranational 
Överstatlighet innebär att ett antal stater delegerat beslutskompetens till en 
internationell organisation som fattar beslut som är bindande för medlemsstaterna. EU är 
en överstatlig organisation. 
 
övertro bias overconfidence bias 
Tendensen för en person att överskatta sina förmågor. Kan leda till att personer tror att de 
är bättre som förare än genomsnittet eller att de är experter bättre än andra inom olika 
expertområden. Se kognitiv bias och felslut från kostnadsnyttoanalys. 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
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Engelsk – svensk ordlista 
English – Swedish dictionary 
De svenska orden nedan är uppslagsord i termlistan. När det finns alternativa svenska ord 

hänvisas här till det ord som står först som förklaring till det engelska ordet.  

A 
Engelsk term Svensk term 

a posteriori a posteriori 

a priori a priori 

abatement cost  reningskostnad, minskningskostnad 

absolute advantage absolut fördel 

acceptance price reservationspris 

accessibility tillgänglighet 

accessibility for all tillgänglighet för alla 

accessibility for people with 
disabilities 

tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 

accessibility in transport tillgänglighet i transportsystemet 
(generellt) 

accessibility index tillgänglighetsindex 

accounting price skuggpris 

accrual accounting periodisera 

activity-based model (ABM) aktivitetsbaserad modell 

actor aktör 

adaptive cruise control (ACC) adaptiv farthållare 

additional traffic tillkommande trafik 

additionality additionalitet 

administrative policy instruments administrativa styrmedel 

adverse selection negativt urval 

affordability överkomlighet 

agenda 2030 agenda 2030 

agent aktör 

agglomeration   agglomeration   

agglomeration effects agglomerationseffekter 

aggregate demand (AD) aggregerad efterfrågan (AE), total 
efterfrågan 

aggregate demand price aggregerat efterfrågepris 

aggregate model aggregerad modell 

aggregate supply (AS) aggregerat utbud (AU) 

aggregate supply price aggregerat utbudspris 

agile transport smidiga transporter  

AI artificial intelligence in 
transport 

AI artificiell intelligens i transportsektorn 

AIS automatic identification system AIS automatiskt identifieringssystem 

algorithm algoritm 

allocation allokering 
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Engelsk term Svensk term 

allocative efficiency allokativ effektivitet 

all-or-nothing assignment allt eller inget utläggning 

alternative cost alternativkostnad 

altruism altruism 

analysis analys, undersökning, bedömning 

analytical models analytiska modeller 

anchoring bias bedömningsbias, förankringseffekt 

anchoring effect förankringseffekt 

annual average daily traffic (AADT) årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 

annual plan årsklocka 

annual weekday traffic (AAWT) vardagsmedeldygn 

annuity method annuitetsmetoden 

app  app  

application applikation 

appraisal värdering, uppskattning, bedömning 

appraisal bias bedömningsbias, förankringseffekt 

appraisal period kalkylperiod 

appraisal summary table (AST) samlad effektbedömning Storbritannien 

approximation närmevärde 

arc elasticity bågelasticitet 

area of influence influensområde 

ASEK, guidelines for cost-benefit 
analyses in the transport sector 

ASEK, analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn 

asphalt cartel asfaltskartellen 

aspiration price reservationspris 

assessment bedömning, uppskattning, värdering   

asset tillgång 

asset management tillgångsförvaltning 

assignment nätverksutläggning 

asymmetric information asymmetrisk information 

ATC automatic train control ATC 

atomistic competition perfekt konkurrens 

attribute attribut 

attribute substitution substitutionsbias 

auto ownership model bilinnehavsmodell 

autocorrelation autokorrelation 

automated vehicles automatiska fordon 

automation automation 

automatization automation 

autonomous   autonom   

autonomous variable autonom variabel 

autonomous vehicles autonoma fordon 

availability   tillgänglighet 
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Engelsk term Svensk term 

availability bias minnesnärhet 

average cost genomsnittlig total styckkostnad 

average cost (AC) styckkostnad 

average cost pricing genomsnittskostnadsprissättning 

average fixed cost (AFC) genomsnittlig fast styckkostnad 

average payload genomsnittlig nyttolast 

average propensity to consume genomsnittlig konsumtionsbenägenhet 

average revenue (AR) genomsnittsintäkt 

average total cost (ATC) genomsnittlig total styckkostnad 

average variable cost (AVC) genomsnittlig rörlig styckkostnad 

average willingness to pay genomsnittlig betalningsvilja 

axiom axiom 

 

B 
Engelsk term Svensk term 

backcasting scenario backcasting-scenario 

bandwagon effect hoppa på tåget effekt 

Bansek Bansek 

bar chart stapeldiagram 

barrier effects barriäreffekter 

barriers to enter inträdeshinder 

base case jämförelsealternativ (JA)  

base line forecast nulägesprognos 

base year basår, diskonteringsår 

baseline basår   

baseline alternative jämförelsealternativ (JA)  

basic accessibility grundläggande tillgänglighet 

basic calculation of construction 
costs 

grundkalkyl 

basis for planning planeringsunderlag 

basis of decision-making beslutsunderlag (ta fram) 

Bayesiansk sannolikhet Bayesian approach 

Behavioural economics beteendeekonomi 

benchmarking benchmarking 

benchmarking riktmärkning  

benefit nytta (båtnad) 

benefit transfer överföring av nyttor och effekter 

benefit-cost analysis (BCA) nyttokostnadsanalys  

benefit-cost ratio (BCR) nyttokostnadskvot (NKK) 

bias partiskhet 

biased sample urvalsfel 

big data big data 
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Engelsk term Svensk term 

biodiversity biologisk mångfald 

biofuel biobränsle 

biofuels biodrivmedel 

biomass biomassa 

bliss point lycksalighetspunkt 

bonus malus Bonus malus 

bottleneck flaskhals 

bounded rationality begränsad rationalitet 

box plot lådagram 

break-even point nollpunkt 

bulk cargo bulklast 

busieness as usual oförändrade förhållanden 

business administration företagsekonomi 

business calculation företagsekonomisk kalkyl 

business cycle konjunkturcykel 

business economic impact 
assessment 

företagsekonomisk 
konsekvensbeskrivning (FKB) 

business economics företagsekonomi 

business management företagsekonomi 

 

C 
Engelsk term Svensk term 

cabotage cabotage 

calculation for investment decision investeringskalkyl 

calculation of link capacity beräkning av linjekapacitet 

calculation tool kalkylverktyg 

calculation value kalkylvärde 

calibration kalibrering 

capacity kapacitet 

capacity allocation kapacitetstilldelning 

capacity analysis, rail kapacitetsanalys, järnväg 

capacity analysis, road kapacitetsanalys, väg 

capacity analyst kapacitesanalytiker 

capacity limit kapacitetsgräns 

capacity on the railway - an 
overview 

kapacitet på järnväg - en 
kunskapsöversikt 

capacity on the road kapacitet på väg 

capacity restraint kapacitetsrestriktion 

capacity shortage kapacitetsbrist 

capacity utilization kapacitetsutnyttjande 

Capcal Capcal (kapacitetsberäkning av korsning) 

capital kapital 

capital cost kapitalkostnad 
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Engelsk term Svensk term 

capital tied up cost kapitalbindningskostnad 

capitalize kapitalisera 

carbon dioxide equivalent koldioxidekvivalent (CO2e) 

carbon dioxide tax koldioxidskatt 

cardinal utility kardinal nytta 

cartel kartell 

causal effect kausalitet 

causality kausalitet 

cause and effect kausalitet 

CBA CBA 

CBA flowchart CBA mall till EU kalkyler 

central bank riksbank 

central scenario huvudscenario 

centroid centroid 

certainty equivalent säkerhetsekvivalent 

ceteris paribus ceteris paribus 

choice experiments (CE) CE-metoden 

choice models valmodeller 

circular flow cirkulärt flöde 

city logistics citylogistik, stadslogistik 

civil engineer civilingenjör 

climate  klimat 

climate adaption klimatanpassning 

climate calculation klimatkalkyl 

climate change klimatförändring 

climate change impact assessments klimateffektbedömningar 

climate law klimatlag 

climate objective of the transport 
sector 

klimatmål för transportsektorn 

climate objectives klimatmål 

club good klubbvara 

coefficient koefficient 

coefficient of correlation korrelationskoefficient 

co-financing medfinansiering, samfinansiering 

cognitive  kognitiv    

cognitive bias kognitiv bias 

coherens koherens, sammanhang, samstämmighet 

collective good  kollektiv nyttighet 

combined transport kombitransport 

comfort komfort 

comittee on transport and 
communications 

trafikutskottet 

commitment åtagande 
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Engelsk term Svensk term 

commodity handelsvara 

commodity flow survey varuflödesundersökning (VFU) 

commodity value varuvärde 

commons gemensamma tillgångar 

community   samhället 

community cohesion sammanhållning i samhället 

commute  pendla 

comparative static komparativ statik 

compensated demand curve kompenserad efterfrågekurva 

compensating variation (CV) kompenserad variation (CV) 

competition konkurrens  

competitive advantage konkurrensfördelar 

competitive market konkurrensmarknad 

compilation kompilera 

complements komplementvara 

complete forecast fullständig prognos 

compliance costs efterlevnadskostnad 

concave function konkav funktion 

condition based maintenance tillståndsbaserat  underhåll 

confidence interval konfidensintervall 

confirmation bias  bekräftelsebias, konfirmeringsbias 

conformity överensstämmelse 

congestion trängsel 

congestion cost trängselkostnad 

congestion pricing trängselprissättning 

conjoint analysis påstådda val 

connected and automated vehicles 
(CAV) 

anslutna och automatiserade fordon 

connected transportation anslutna transportsystem 

consequence konsekvens 

consequentialism konsekvensetik 

consideration objective hänsynsmål 

consistency konsistent 

constant konstant 

constant prices fasta priser 

constant returns to scale konstant skalavkastning 

constraint restriktion 

consumer konsument 

consumer durable varaktig konsumtionsnyttighet 

consumer price konsumentpris  

consumer price index (CPI) konsumentprisindex (KPI) 

consumer sovereignity konsumentsuveränitet 

consumer surplus (CS) konsumentöverskott (KÖ) 

consumption konsumtion 
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Engelsk term Svensk term 

consumption function konsumtionsfunktion 

consumption of fixed capital kapitalförslitning 

context sammanhang 

contingent valuation method 
(CVM) 

scenariovärderingsmetoden (CVM)  

contingent valuation villkorad värdering 

continious improvement ständiga förbättringar 

continous  variable kontinuerlig variabel 

continous frequency function täthetsfunktion 

continuous   kontinuerlig   

continuous variable kontinuerlig variabel 

contract curve kontraktkurva 

contract theory kontaktsteori 

Contram Contram 

contribution to margin täckningsbidrag 

contribution to profit täckningsbidrag 

convergence konvergens 

convex function konvex funktion 

coordinate koordinat 

corner solution hörnlösning 

correction factor korrektionsfaktor 

corrective maintenance avhjälpande underhåll 

corrective subsidy korrigerande subvention 

corrective tax korrigerande skatt 

correlation korrelation  

corridor study stråkstudie 

cost kostnad 

cost revenue analysis kostnadsintäktsanalys 

cost-benefit analysis (CBA) kostnadsnyttoanalys (CBA), 
kostnadsbåtnadsanalys (KBA) 

cost-benefit fallacy felslut från kostnadsnyttoanalys 

cost-effective goal fulfillment kostnadseffektiv måluppfyllelse 

cost-effective solutions through the 
for-step principle 

kostnadseffektiva lösningar genom 
fyrstegsprincipen 

cost-effectiveness kostnadseffektivitet  

cost-effectiveness analysis (CEA) kostnadseffektivitetsanalys 

cost-minimization kostnadsminimering 

cost-utility analysis (CUA) kostnadsnyttoanalys  

counterfactual kontrafaktisk 

covariance kovarians 

covariation samvariation 

CPI consumer price index KPI konsumentprisindex 

criteria kriterium 

criterion kriterium 
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Engelsk term Svensk term 

critically important infrastructure kritisk infrastruktur 

cross elasticity korselasticitet 

crossborder region gränsregion 

cross-price elasticity korspriselasticitet 

cross-price elasticity of demand korspriselasticitet 

crowding out undanträngning 

cube cube    

cultural preservation kulturvård 

cumulative    kumulativ   

cumulative distribution kumulativ fördelning 

current price level löpande prisnivå 

current prices nominella priser 

customer   kund  

customer benefit kundnytta 

 

D 
Engelsk term Svensk term 

damage cost  skadekostnad 

data data 

data mining data mining 

data sharing datadelning 

data source in IT datakälla inom IT 

data sourcing datainsamling 

data-driven development datadriven utveckling 

dead weight loss (DWL) dödviktsförlust (DVF) 

decision criteria and key figures beslutskriterier och nyckeltal 

deductive method deduktiv metod 

default options standardalternativ 

default values defaultvärden 

defensive expenditure method (DE) skyddsutgiftsmetoden 

deficiency assessment bristbedömning 

degree of internalization internaliseringsgrad 

delay försening 

delivery qualities of the transport 
system 

leveranskvaliteter för transportsystemet 

demand efterfrågan 

demand analysis efterfrågeanalys 

demand curve efterfrågekurva 

demand function efterfrågefunktion 

demand surplus efterfrågeöverskott 

demographic data socioekonomisk data 

demography demografi 
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Engelsk term Svensk term 

densification förtätning 

density   täthet  

density function täthetsfunktion 

departure avgång 

departure lämnar 

dependability tillförlitlighet 

dependent variable beroende variabel 

depreciation kapitalförslitning 

derived travel demand härledd reseefterfrågan 

decision tree beslutsträd 

description of the railway network järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 

descriptive analysis deskriptiv analys 

descriptive statistics deskriptiv statistik 

destination destination  

destination choice destinationsval 

deterministic system deterministiskt (system) 

developers cost byggherrekostnad 

development and research plan for 
transport economics and capacity 
analysis 

utvecklingsplan för transportekonomi 
och kapacitetsanalys 

digital infrastructure digital infrastruktur 

digital services digitala tjänster 

digital transformation digital transformation 

digitalization digitalisering 

diminishing marginal utility avtagande marginalnytta 

diminishing marginal utility of 
income and wealth 

avtagande marginalnytta för inkomst och 
förmögenhet 

direct and indirect impacts direkta och indirekta effekter 

direct employment effects direkta sysselsättningseffekter 

disappearing traffic försvinnande trafik 

disbenefit onytta 

discipline disciplin 

discount rate diskonteringsränta 

discounting diskontering 

discrete diskret 

discrete choice models diskreta valmodeller 

discrete choise  diskreta val 

discrete values diskreta värden 

discrete variabel diskret variabel 

diseconomies of scale stordriftsnackdel 

disequilibrium ojämvikt 

disposable income disponibel inkomst 

distorted selection negativt urval 

distributed lag fördelad eftersläpning 
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Engelsk term Svensk term 

distributial issues fördelningsanalys 

distribution fördelning 

distributional analysis fördelningsanalys 

distributional consequences fördelningskonsekvenser 

distributional effects fördelningseffekter 

distributional impact appraisal 
(DIA) 

bedömning av fördelningseffekter 

disturbance effect störningseffekt 

diversity diversitet 

diverted traffic överflyttad trafik 

do nothing alternative nollalternativ 

double counting dubbelräkning 

dummy variable dummyvariabel 

Dunning Kruger effect Dunning-Krugereffekten 

duty to reduce reduktionsplikt 

dynamic efficiency dynamisk effektivitet 

dynamic model dynamisk modell 

dynamic traffic assignment dynamisk nätutläggning 

 

E 
Engelsk term Svensk term 

eco-driving sparsam körning 

ecological sustainability ekologisk hållbarhet 

econometrics ekonometri 

economic analysis samhällsekonomisk analys 

economic analysis in EU samhällsekonomisk analys i EU 

economic appraisal  ekonomisk utvärdering 

economic appraisal Vademecum samhällsekonomisk analys i EU - 
Vademecum 

economic approach samhällsekonomiskt synsätt 

economic assessment ekonomisk utvärdering 

economic benefit samhällsnytta 

economic desicion basis samhällsekonomiskt beslutsunderlag 

economic efficiency samhällsekonomisk effektivitet (mål) 

economic equality rättvis fördelning 

economic equilibrium ekonomisk jämvikt 

economic evaluation ekonomisk utvärdering 

economic geography ekonomisk geografi 

economic growth ekonomisk tillväxt 

economic growth impacts ekonomiska tillväxteffekter 

economic history ekonomisk historia 

economic impact analysis (EIA) ekonomisk effektanalys (EEA)  

economic instruments ekonomiska styrmedel 
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Engelsk term Svensk term 

economic lifespan ekonomisk livslängd 

economic loss samhällsekonomisk förlust 

economic man ekonomisk människa 

economic model ekonomisk modell, modell 

economic models samhällsekonomiska modeller 

economic performance ekonomiskt resultat 

economic planning ekonomisk planering 

economic policy ekonomisk politik 

economic policy instruments ekonomiska styrmedel 

economic profitable samhällsekonomiskt lönsamt, 
samhällsekonomisk vinst 

economic rate of return (ERR) internränta (IR) 

economic science ekonomisk vetenskap, nationalekonomi 

economic sociology ekonomisk sociologi 

economic surplus samhällsekonomiskt överskott 

economic sustainability ekonomisk hållbarhet 

economic valuation ekonomisk värdering 

economically efficient samhällsekonomiskt effektiv 

economically unprofitable samhällsekonomiskt olönsamt 

economics  samhällsekonomi 

economics of the public sector offentlig ekonomi 

economies of agglomeration agglomerationseffekter 

economies of scale stordriftsfördel 

economist samhällsekonom, nationalekonom 

economy ekonomi 

ecosystem services ekosystemtjänster 

effect (impact) effekt, verkning, inverkan, påverkan 

effect chain effektsambandskedja 

effect studies effektstudier 

effective rate    effektiv ränta 

effective rate of tax effektiv skattesats 

effectiveness effektivitet (kostnadseffektivitet) 

effects  and impacts effektsamband 

efficiency effektivitet 

efficient mobility samhällsekonomiskt effektiv mobilitet 

EIA environmental impact 
assessment 

MKB miljökonsekvensbeskrivning 

elasticity elasticitet 

elasticity calculations of transport 
demand by rail 

elasticitetsberäkningar av 
transportefterfrågan med järnväg 

elasticity of demand efterfrågeelasticitet 

elasticity of substitution substitutionselasticitet 

elasticity of supply utbudselasticitet 

electric vehicle (EV) elfordon 
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Engelsk term Svensk term 

electrification elektrifiering 

EMEC Environmental Medium 
Term Economic Model 

EMEC 

emissions emissioner 

EMME EMME 

empirical empiri 

endogenous endogen 

endowment effect besittningseffekten 

energy efficiency energieffektivitet 

energy policy objectives energipolitiska mål 

energy system energisystem 

energy tax energiskatt 

environmental assessment (EA) miljöbedömning 

environmental economics miljöekonomi 

environmental impact analysis MKB miljökonsekvensbeskrivning 

environmental impacts miljöeffekter 

environmental product declaration 
(EPD) 

miljövarudeklaration (EPD)  

environmental quality objectives miljökvalitetsmål 

environmental survey miljöutredning 

environmental sustainability miljömässig hållbarhet 

environmental taxes miljöskatter 

epistemology epistemologi 

equality jämlikhet 

equation ekvation 

equilibrium jämvikt 

equilibrium model jämviktsmodell 

equilibrium price jämviktspris 

equilibrium production jämviktsproduktion 

equilibrium quantity jämviktskvantitet 

equitable distribution of welfare 
effects 

rättvis fördelning av välfärdseffekterna 

equity rättvisa (rättmätighet, jämlikhet) 

equity economics rättvis fördelning 

equity effects fördelningseffekter 

equivalent variation (EV) ekvivalent variation 

error fel 

ERTMS European Rail Traffic 
Management System 

ERTMS 

estimate estimat 

estimate skattning 

EU-ETS europe emissions trading 
system 

EU-ETS utsläppshandelssystem 

EVA, effects in road analyses EVA, effekter vid väganalyser 

evaluate benefit värdera nytta (båtnad) 
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Engelsk term Svensk term 

evaluate effect värdera effekt 

evaluation utvärdering, bedömning 

evaluation bias förankringseffekt 

evaluation utvärdering, bedömning 

evidence evidens 

ex ante, ex ante CBA ex ante, ex ante CBA 

ex post calculation efterkalkyl 

ex post, ex post CBA ex post, ex post CBA 

excess burden överskottsbörda 

excess burden of taxation överskottsbörda av skatter 

excess supply utbudsöverskott 

excise dutie punktskatt 

exclusion principle uteslutningsprincipen 

execute exekvera 

existential value existensvärde 

existing traffic befintlig trafik 

exogenous exogen 

expected value väntevärde   

expenditure function utgiftsfunktion 

expense utgift 

experimental economics experimentell ekonomi 

explanatory power förklaringskraft 

explanatory variable förklaringsvariabel 

exploateringsgrad degree of exploitation 

external costs extern kostnad 

external diseconomy extern kostnad 

external economy extern nytta (båtnad) 

external effect extern effekt 

external efficiency yttre effektivitet 

externality externalitet 

externality benefit extern nytta (båtnad) 

extrapolation extrapolering 

extreme values extremvärde 

 

F 
Engelsk term Svensk term 

facility within the transport system anläggning inom transportsystemet 

fact resistance faktaresistens 

factor faktor 

factor cost faktorkostnad 

factor price faktorpris  

factors of production produktionsfaktorer 
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Engelsk term Svensk term 

fair distribution in Swedish 
transport policy 

rättvis fördelning i svensk 
transportpolitik 

fairness rättvisa 

falsification falsifiering 

fee avgift 

financial analysis finansiell analys 

financial discount rate (FDR) företagsekonomisk diskonteringsränta 

financial net present value (FNPV) finansiellt nettonuvärde 

first theorem of welfare economics första välfärdsteoremet 

first-year rate of return (FYRR) första årets avkastning 

fiscal multiplier multiplikatoreffekt, finanspolitisk 
multiplikator 

fix cost fast kostnad 

fixed cost per unit genomsnittlig fast styckkostnad 

fixed prices fasta priser 

fixed route fast rutt 

forecast prognos   

forecast and analysis models prognos- och analysmodeller 

forecast models prognosmodeller 

forecast year prognosår 

formulas formler 

forwarding agent speditör 

fossil fuels fossila bränslen 

four stage transportation model fyrstegsmodellen 

four step model fyrstegsmodellen 

four-step principle fyrstegsprincipen 

frame population rampopulation 

framework conditions ramvillkor 

framing inramningseffekt 

free competition fri konkurrens 

free flow friflödestrafik 

free good fri nyttighet  

free mean speed friflödeshastighet 

free-flow speed friflödeshastighet 

free-rider snålskjutsåkare 

freight transport   godstransport 

freight transport performance godstransportarbete 

freight unit godsenhet 

frequency turtäthet 

function funktion 

function funktion  

functional objective; accessibility funktionsmål; tillgänglighet 

functionality for transport system funktionalitet i transportsystemet 
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Engelsk term Svensk term 

fundamental theorem of welfare 
economics 

välfärdsteorins fundamentala teorem 

 

G 
Engelsk term Svensk term 

game theory spelteori 

GDP gross domestic product BNP bruttonationalprodukt 

GDP per capita BNP per invånare, BNP per capita 

gearing hävstångseffekt 

gender equality  jämställdhet (män, kvinnor) 

gender equality objective of the 
transport system 

jämställdhetsmål för transportsystemet 

generalised cost (GC) generaliserad kostnad (GK) 

generalised cost of transport (GCT) generaliserad transportkostnad  

generalised travel cost (GC) generaliserad reskostnad (GK) 

generalizability generaliserbarhet 

generated traffic nygenererad trafik 

generational goal  generationsmålet 

generic generisk 

generic data generiska data 

geofencing geostaket 

geographical consumer surplus geografiskt konsumentöverskott 

geometric mean geometriskt medelvärde 

Gini coefficient Gini koefficient 

global goals agenda 2030 

GNI gross national income BNI bruttonationalinkomst 

goal mål (längre sikt) 

goal completion måluppfyllelse 

good nyttighet, (vara, tjänst) 

good accessibility god tillgänglighet 

goods transport performance godstransportarbete 

governance styrning 

government regeringen 

government consumption 
multiplier 

multiplikatoreffekt 

government economic revenue 
(GR) 

gemensamma offentliga inkomster (GI) 

government economic spending (G) gemensamma offentliga utgifter (G) 

government financial analysis statsfinansiell analys 

government offices regeringskansliet 

government sector gemensam sektor 

government spending statliga utgifter 

GPS global positioning system GPS 

Granger causality Granger kausalitet 
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Engelsk term Svensk term 

gravel road grusväg 

gravity model gravitationsmodell 

greenhouse gases (GHG) klimatgaser 

grid rutnät 

gridlock gridlock 

growth tillväxt  

guidelines riktlinjer 

 

H 
Engelsk term Svensk term 

happiness research lyckoforskning 

HDI human development index HDI index för mänsklig utveckling 

headway intervall 

headway (rail) headway (tåg) 

health economics hälsoekonomi 

heavy truck tung lastbil 

hedonic price method (HP) fastighetsvärdemetoden 

hedonic pricing hedonisk prissättning 

heterogeneous heterogen 

heuristics heuristik 

Hicks-Kaldor criterion Hicks-Kaldor kriteriet 

homogenous homogen 

horizontal collaborations for 
increased transport efficiency 

horisontella samarbeten för ökad 
transporteffektivitet 

hug kram 

human capital humankapital 

human capital method (HCM) humankapitalmetoden 

human safety and health människors säkerhet och hälsa 

hypercongested hyperöverbelastning 

hypothesis hypotes 

hypothesis testing hypotesprövning 

hypothetical bias hypotetiskt val 

hypothetical choice hypotetiskt val 

hypothetical-deductive method hypotetisk-deduktiv metod 

 

I 
Engelsk term Svensk term 

IAIA international association for 
impact assessment 

IAIA 

identity identitet 

immaterial immateriell 

impact (effect) effekt (kraftfull) 
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Engelsk term Svensk term 

impact analysis  konsekvensanalys 

impact analysis (regulations) konsekvensutredning   

impact and effect models effektmodeller 

impact assessment (IA) effektbedömning, 
konsekvensbedömning, 
konsekvensutredning, 
konsekvensbeskrivning 

impact assessment (IA) konsekvensanalys 

impact assessments in EU effektbedömningar i EU 

impact assumptions effektantaganden 

impact calculation effektberäkning 

impact changes effektförändringar 

impact goal effektmål 

impartial opartisk 

imperfect competition ofullständig konkurrens 

imperfect market imperfekt marknad 

implementation implementera 

implicate implicera 

implicit implicit 

imply implicera 

imputed imputerad 

in medias res CBA in medias res CBA 

incentive incitament 

incentive structure incitamentsstruktur 

incidence incidens 

inclusive value logsumma 

income inkomst 

income distribution inkomstfördelning 

income effect inkomsteffekt 

income elasticity inkomstelasticitet 

income elasticity of demand efterfrågans inkomstelasticitet 

inconsistent inkonsistent 

increasing economies of scale tilltagande skalavkastning 

increasing returns to scale tilltagande skalavkastning 

incremental inkrementell 

incremental cost inkrementell kostnad 

independent variable oberoende variabel 

index index 

indicative vägledande 

indicator indikator  

indicator variable indikatorvariabel 

indifference curve indifferenskurva 

indifferens indifferent 

indirect cost indirekt kostnad 

indirect impacts indirekta effekter 
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Engelsk term Svensk term 

indirect tax indirekt skatt 

indirect utility function indirekt nyttofunktion 

indivisibility odelbarhet 

induce inducera 

induced traffic demand inducerad trafikefterfrågan 

induction induktion 

inductive method induktiv metod 

inductive-deductive method induktiv-deduktiv metod 

inequity orättvisa 

inferior good underlägsen vara 

inflation   inflation 

information asymmetry informationsassymetri 

information bias informationsbias 

information-based policy 
instrument 

informativt styrmedel 

infrastructure infrastruktur 

infrastructure manager infrastrukturförvaltare 

infrastructure owner infrastrukturägare 

infrastructure responsible 
authority 

infrastrukturhållare 

inherent bias inneboende bias 

initiative initiativ 

initiative åtgärd 

innovation innovation 

input-output analysis (I/O) input-output-analys (I/O) 

input-output model input-output modell 

institution institution 

institutional economics institutionell ekonomi, institutionalism 

intelligent infrastructure smart infrastruktur 

intercept intercept 

interchange time bytestid 

interconnected social cohesion sammanhållning i samhället 

interdependence ömsesidigt beroende 

interest intressen 

interest ränta 

inter-generational equity rättvis fördelning av resurser mellan 
generationerna (över tid) 

intermodal intermodal 

intermodal transport intermodala transporter 

intermodality intermodalitet 

internal rate of return (IRR) internränta (IRR) 

internalize internalisera 

internalizing externalities internalisering av externa effekter 

interpersonal comparisons of 
utility 

interpersonella nyttojämförelser 
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Engelsk term Svensk term 

interpolation interpolering 

interregional travel interregionala resor 

intertemporal intertemporal 

intra-generational equity rättvis fördelning av resurser inom 
nuvarande generationer (i närtid) 

in-vehicle information systems 
(IVIS) 

informationssystem i fordon 

investment investering 

investment costs investeringskostnad 

investment project investeringsprojekt 

invisible hand osynlig hand 

IRI international roughness index IRI 

irreversible costs irreversibla kostnader 

IT information technology IT informationsteknik 

item nonresponse partiellt bortfall 

iteration  iterera 

ITS intelligent transportation 
systems 

ITS intelligenta transportsystem  

 

J 
Engelsk term Svensk term 

just in time just in time 

justifiable rättmätigt 

 

K 
Engelsk term Svensk term 

Kaizen methodology Kaizenmetoden 

KAJT capacity in rail traffic KAJT kapacitet i järnvägstrafiken 

Kaldor-Hicks (compensation) 
criterion, the 

Kaldor-Hicks kompensationskriterium 

Kaldor-Hicks criteria test Kaldor-Hicks kriterie test 

Keynesian economic theory Keynesiansk ekonomisk teori 

konsekvensanalyse med 
samfunnsøkonomisk analyse 

samlad effektbedömning  i Norge 

 

L 
Engelsk term Svensk term 

lag tidsförskjutning 

lagged variables laggade variabler 

land transport benefits framework samlad effektbedömning på Nya Zeeland 

land use markanvändning  

large-scale production stordrift 
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Engelsk term Svensk term 

latent demand latent efterfrågan 

law of diminishing returns lagen om avtagande avkastning 

law of large numbers stora talens lag 

law of small numbers små talens lag 

LCA life cycle anlaysis or life cycle 
assessment 

LCA livscykelanalys 

LCC life cycle cost analysis LCC livscykelkostnadsanalys 

least squares method minstakvadratmetoden 

legitimacy rättmätighet 

level of significance signifikansnivå 

leverage  hävstångseffekt 

Lichtenberg principle Lichtenbergmetoden 

life cycle   livscykel  

life cycle model livscykelmodellen 

light truck lätt lastbil 

limit gränsvärde 

linear probability model linjär sannolikhetsmodell 

linear relationship linjärt samband 

link länk 

Littles double criterion Littles dubbla kriterium 

livability livability 

liveability livability 

load factor fyllnadsgrad 

loading place lastplats 

local economic development lokal ekonomisk utveckling 

log sum logsumma 

logistics logistisk 

logit model logitmodell 

log-normal distribution log-normalfördelning 

long run lång sikt 

long run marginal cost (LRMC) långsiktig marginalkostnad 

longitudinal data longitudinella data 

long-run cost curve långsiktig kostnadsfunktion 

long-term infrastructure planning långsiktig planering av infrastruktur 

Lorenz curve Lorenzkurvan 

loss aversion förlustaversion 

loss of efficiency effektivitetsförlust 

lump sum tax klumpsummeskatt 

 

M 
Engelsk term Svensk term 

machine learning maskininlärning 

macro model makromodell 
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Engelsk term Svensk term 

macroeconomic impacts makroekonomiska effekter 

macroeconomics makroekonomi 

macroscopic model makroskopisk modell 

mainline stambana 

maintenance underhåll 

marginal marginal 

marginal abatement cost (MAC) marginalkostnaden för 
utsläppsreducering (MKu) 

marginal analysis marginalanalys 

marginal benefit marginalvärde 

marginal benefit curve marginalvärdeskurva 

marginal benefit of public good 
(MBPG) 

marginalfördel från kollektiva nyttigheter 

marginal change marginell förändring 

marginal cost marginalkostnad 

marginal cost curve marginalkostnadskurva 

marginal cost of funds (MCF) marginalkostnaden för offentliga medel 
(MKOM) 

marginal cost of public funds 
(MCPF) 

marginalkostnaden för offentliga medel 
(MKOM) 

marginal cost pricing marginalkostnadsprissättning 

marginal cost principle marginalkostnadsprincipen 

marginal damage cost (MDC) marginell skadekostnad (MKskada) 

marginal excess burden (MEB) marginell överskottsbörda 

marginal excess burden of taxation 
(MEBT) 

marginell överskottsbörda från skatt 

marginal external cost (MEC) extern marginalkostnad (Mke) 

marginal external cost of traffic 
accident (MECta) 

marginalkostnad trafikolyckor, extern 
(Mketo) 

marginal internal cost of accident marginalkostnad trafikolyckor, intern 
(Mkito) 

marginal private benefit (MPB) privat marginalvärde 

marginal private cost (MPC) privat marginalkostnad (MKP) 

marginal product marginalprodukt 

marginal propensity to consume marginell konsumtionsbenägenhet 

marginal rate of substitution 
(MRS) 

marginell substitutionskvot 

marginal rate of technical 
substitution (MRTS) 

marginell teknisk substitutionskvot 

marginal rate of transformation 
(MRT) 

marginell omvandlingskvot  

marginal revenue marginalintäkt 

marginal social benefit (MSB) samhällsekonomiskt marginalvärde 
(MVs) 

marginal social cost (MSC) samhällelig marginalkostnad 

marginal social cost (MSC) samhällsekonomisk marginalkostnad 
(MKS) 
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Engelsk term Svensk term 

marginal tax marginalskatt 

marginal utility marginalnytta 

marginal value marginalvärde   

marginal willingness to pay marginell betalningsvilja 

market marknad 

market efficiency marknadseffektivitet 

market equilibrium marknadsjämvikt 

market failure marknadsmisslyckande 

market imperfection marknadsimperfektion 

market power marknadsmakt 

market price marknadspris 

market-based instrument marknadsbaserat styrmedel 

Marxian economics Marxistisk ekonomi 

mathematical calculation of 
capacity consumption 

matematisk kapacitetsberäkning 

mathematical capacity calculation matematisk kapacitetsberäkning 

mathematical models matematiska modeller 

matrix matris 

maximum axle load STAX största tillåtna axellast 

maximum likelihood maximal sannolikhet 

mean medelvärde  

means of conveyance färdmedel 

means of transport transportmedel 

measure mått 

measure of location lägesmått 

measures of spread spridningsmått 

median median 

meso model mesomodell 

meta-analysis metaanalys 

method metod 

microeconomic or macroeconomic 
analysis? 

mikroekonomisk eller makroekonomisk 
analys? 

microeconomics mikroekonomi 

micromobility mikromobilitet 

micromodel mikromodell 

microscopic model mikroskopisk modell 

milestone in transport sector etappmål i transportsektorn 

minimax  minimax 

minimize losses minimering av förlust 

mismatch missanpassning 

mitigate mildra 

mixed logit mixad logit 

mobility   mobilitet   
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Engelsk term Svensk term 

mobility management mobility management 

modal choise analysis färdmedelsvalsanalys 

modal split färdmedelsval 

modal value typvärde 

mode   trafikslag 

mode choice färdmedelsval 

mode of conveyance färdsätt 

mode of transport transportslag, transportsätt 

mode of travel färdsätt 

model modell 

modes färdmedel 

module modul 

Mohring effect Mohringeffekten 

monetarism monetarism 

monetary monetärt 

money illusion penningillusion 

monopolistic competition monopolistisk konkurrens 

monopoly monopol 

monopoly pricing monopolprissättning 

monopsony monopsoni 

Monte Carlo simulation Monte-Carlo simulering 

moral hazard moralisk risk 

multi criteria analysis (MCA) multikriterieanalys 

multicollinearity multikollinearitet 

multidisciplinary tvärvetenskaplig, sektorsövergripande 

multimodal   multimodal   

multimodal and comprehensive 
approach in transport planning 

trafikslagsövergripande synsätt, 
perspektiv 

multimodal transport kombinerad transport 

multiple regression multipel regression 

multiplier multiplikator 

multiplier effect multiplikatoreffekt 

municipal economic anlaysis kommunekonomisk analys 

mutually exclusive ömsesidigt uteslutande 

myths about transport economic 
analyzes 

myter om transportekonomiska analyser 

 

N 
Engelsk term Svensk term 

Nash equilibrium Nashjämvikt 

national economy lands ekonomi 

national interest riksintresse 

national interest for transportation riksintresse för kommunikationer 
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Engelsk term Svensk term 

national model nationell modell 

natural monopoly naturligt monopol 

NDP net domestic product NNP nettonationalprodukt 

negative externalities negativa externa effekter 

neoclassical economics neoklassisk nationalekonomi 

nested logit nästlad logit 

net present value (NPV) nettonuvärde (NNV) 

net present value ratio (NPVR) nettonuvärdeskvot (NNK) 

net revenue netttointäkt 

network nätverk 

network assignment  nätutläggning 

network capacity shortage nätkapacitetsbrist 

network congestion trängsel i nätverk 

network effect nätverkseffekt 

neural network neuralt nätverk 

neutral neutral 

NGO non-governmental 
organization 

icke statlig organisation (NGO) 

NNP net national product NNI nettonationalinkomst 

no build alternative nollalternativ 

nodes noder 

nominal nominell 

nominal interest rate nominell ränta 

nominal prices nominella priser 

nominal value nominellt värde 

non excludability icke -exkluderbarhet 

non rivalry icke-rivalitet 

non-excludable icke-uteslutbara 

non-infrastructure 
options/solutions 

steg 1 och 2 åtgärder 

nonlinear discrete choice models ickelinjära diskreta valmodeller 

non-linear function icke-linjär funktion 

non-marginal change icke-marginella förändringar 

non-monetised effects ej beräknade effekter 

non-monetised impacts ej beräknade effekter 

nonsampling error icke-urvalsfel 

normal distribution normalfördelning 

normal good normal nyttighet 

normative normativ  

normative analysis normativ analys 

normative ethics normativ etik 

nudge puffa 

nudging puffning 

null hypothesis nollhypotes 
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O 
Engelsk term Svensk term 

object objekt 

objective målsättning, objektiv 

objective analysis målanalys 

objective analysis in summary 
impact assessment 

målanalys i samlad effektbedömning  

objective function målfunktion 

objectives of transport policy målen för transportpolitiken 

obsolete obsolet 

occupancy rate beläggningsgrad 

official statistics officiell statistik 

oligopoly oligopol 

ontologi ontologi 

opening year öppningsår 

openness öppenhet 

operating cost rörlig kostnad 

operational efficiency operationell effektivitet 

operations drift 

opportunities möjligheter 

opportunity cost alternativkostnad 

optimal optimal 

optimism bias optimism bias 

optimize optimera 

option option  

option value optionsvärde 

ordinal utility ordinal nytta 

origin startpunkt 

origin node frånnod 

origin-destination matrix (O/D 
matrix) 

från/till matriser 

outcome utfall 

outlier extremvärde 

outliers outlier 

output output 

outside view utifrånperspektiv 

overall influences generella osäkerheter 

overconfidence bias övertro bias 

overload överbelastning 

overriding transport policy goal övergripande transportpolitiskt mål 

oversaturation överbelastning 

overuse överanvändning 

ownership äganderätt 
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P 
Engelsk term Svensk term 

p value p värdet 

panel data paneldata 

parameter parameter 

Pareto criterion, the Paretokriteriet 

Pareto efficiency Pareto effektivitet 

Pareto improvement Paretoförbättring 

Pareto improvement Paretosanktionerad 

Pareto-optimality Paretooptimal  

parity paritet 

Parkinsons law Parkinsons lag 

partial analysis partiell analys 

partial sensivity analysis partiell känslighetsanalys 

partners samarbetspartners 

passability framkomlighet 

passable framkomlig 

passenger transport performance persontransportarbete 

passenger-kilometre (Pkm) personkilometer (pkm) 

paternalism paternalism 

path dependent spårbundenhet 

paths rutter 

pattern recognition mönsterigenkänning 

paved road belagd väg 

payback method återbetalningsmetoden, 
tillbakabetalningsmetoden 

pecuniary cost ekonomisk kostnad 

percentile percentil 

perfect competition perfekt konkurrens 

perfectly competitive market perfekt konkurrensmarknad 

person trip personresa 

physical planning fysisk planering 

piece goods styckegods 

Pigovian tax Pigouviansk skatt 

planning fallacy planeringsvilla 

planning horizon planeringshorisont 

platform for economic analysis, the plattformen för samhällsekonomiska 
analyser 

platoon driving konvojkörning 

platooning konvojkörning 

point elasticity punktelasticitet 

point estimation punktskattning 

policy alternative utredningsalternativ (UA) 
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Engelsk term Svensk term 

policy area politikområde 

policy instruments styrmedel 

political economy politisk ekonomi 

political willingness to pay (pWTP) politisk betalningsvilja 

polluter pay principle (PPP) förorenaren betalar (principen) 

pollution reductions minskning av föroreningar 

population population 

positive analysis positiv analys 

positive economics positiv analys 

postulate postulat 

potential Pareto efficiency potentiell Paretoförbättring 

potential Pareto improvement potentiell Paretoförbättring 

power (electrical) effekt (elektrisk) 

power shortage effektbrist 

practice praxis 

precautionary principle försiktighetsprincipen 

prediction prediktion, prognos 

prediktor predictor 

preference preferens 

prerogative rättighet 

present value nuvärde 

present value calculation nuvärdesberäkning 

present value method nuvärdesmetoden 

preventive maintenance förebyggande underhåll 

price differentation prisdifferentiering 

price discrimination prisdiskriminering 

price elasticity priselasticitet 

price elasticity of demand efterfrågans egenpriselasticitet 

price elasticity of supply utbudselasticitet 

price index prisindex 

price level prisnivå 

price relative relativpris 

price-consumption curve priskonsumtionskurvan 

primary impacts primära effekter 

primary market primär marknad 

principal  regeringen, uppdragsgivare 

principal-agent problem principal agent problemet 

principle of human dignity människovärdesprincipen 

principle of proportionality proportionalitetsprincipen 

principle of subsidarity närhetsprincip 

principle-agent problem huvudman-agent problem 

private benefit privat nytta (båtnad) 

private cost privat kostnad 
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Engelsk term Svensk term 

private good privat nyttighet (varor, tjänster) 

private interest enskilda intressen 

probabilistic probabilistisk  

probability   sannolikhet  

probability distribution sannolikhetsfördelning 

probability theory sannolikhetsteori 

probit model probit modell 

problem owner problemägare 

procedural bias procedur bias 

process transport economics  hantera transportekonomiskt underlag 
(HTU) 

producer price producentpris 

producer price index (PPI) producent pris index (PPI) 

producer surplus (PS) producentöverskott (PÖ) 

producers marginal costs producenternas marginalkostnader 

production cost produktionskostnad 

production function method (PF) produktionsfunktionsmetoden (PF) 

production possibilities curve produktionsmöjlighetskurva 

productive efficiency produktionseffektivitet 

productivity produktivitet 

profit vinst, profit 

profit maximization maximering av vinst 

profit maximization vinstmaximering 

profitable lönsamt 

prognosis prognos 

project projekt 

project scenario utredningsalternativ (UA) 

projection bias  projektionsproblem 

propensity to consume konsumtionsbenägenhet 

property right äganderätt 

proportional proportionell 

protection of nature and 
biodiversity 

skydd av naturen och den biologiska 
mångfalden 

proxy proxy 

public offentlig   

public economics offentlig ekonomi 

public good kollektiv nyttighet 

public interest allmänna intressen 

public sector gemensam sektor 

public transport kollektivtrafik 

publication bias publiceringsbias 

publishing bias publiceringsbias 

punctuality punktlighet 

purchasing power parity (PPP) köpkraftsparitet 
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Q, R 
Engelsk term Svensk term 

RailSys RailSys 

railway traffic bantrafik 

raising factor uppräkningsfaktor 

random error slumpfel 

random selection slumpmässigt urval 

random utility model slumpmässig nyttomodell 

random variable slumpvariabel 

range variationsvidd 

rank curve rangkurva 

ranking rangordning 

rational choices rationella val 

rational decision makers rationella beslutstagare 

rational expectations rationella förväntningar 

real interest rate realränta 

real options reala optioner 

real price relativt pris 

rebound effect rekyleffekt 

reciprocity ömsesidighet 

redistribution effects omfördelningseffekter 

redundancy redundans 

reference forecast scenario basprognos, referensprognos 

reference scenario referensscenario 

refined biofuels förädlat biobränsle 

regional development regional utveckling 

regional economic analysis (EU) regionalekonomisk analys  

regional economics  regionalekonomi  

regional enlargement regionförstoring 

regional integration regionintegrering 

regional models regionala modeller 

regression analysis regressionsanalys 

regression line regressionslinje 

regular traffic linjetrafik 

regular-interval timetable styv tidtabell 

regulatory impact assessment 
(RIA) 

konsekvensanalys 

reinvestment reinvestering 

relationship between functional 
objective and consideration 
objective 

målförhållande mellan funktionsmål och 
hänsynsmål 

relative price relativt pris 

reliability tillförlitlighet 
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Engelsk term Svensk term 

renewable energy förnybar energi 

renewal reinvestering 

rent-seeking fördelssökande, räntesökning 

replacement cost method (RCM) ersättningskostnadsmetoden 

representativeness bias representativitets bias 

requirements krav 

research projects in transport 
economics 

forskningsprojekt i transportekonomi 

residual value residualvärde 

resilience resiliens 

resiprocity reciprocitet 

resource allocation resursallokering 

resource conservation bevarande av ej förnybara resurser 

resource efficiency resurseffektivitet 

resources resurser 

respondent respondent 

responsible road organization väghållare 

results resultat  

rethink tänk om 

return to scale skalfördelar 

revealed preferences (RP) avslöjade preferenser (RP), faktiskt 
marknadsbeteende 

revenue intäkt 

ride sharing samåkning 

Riksdag (the), Swedish Parliament 
(the) 

Sveriges Riksdag 

risk risk 

risk aversion riskaversion 

risk premium riskpremie 

risk-benefit analysis risknyttoanalys 

rivalry rivalitet 

road pricing vägavgifter 

road toll vägavgift  

robust robust 

route assignment ruttval 

routes rutter 

rule of the half regeln om halva nyttan 

 

S 
Engelsk term Svensk term 

sacrifice uppoffring 

Samgods Samgods 

Samkalk Samkalk 
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Engelsk term Svensk term 

Sampers Sampers 

sample stickprov 

sampled data samplad data 

satisfaction tillfredsställelse 

saturation point mättnadspunkt 

scale parameter skalparameter 

scarcity knapphet 

scenario scenario 

science vetenskap 

scientific discipline vetenskaplig disciplin. 

scientific method vetenskaplig metod 

scope tillämpningsområde 

seamless skarvfri  

seamless mobility skarvfri mobilitet 

seamless transportation  skarvfria transporter 

seasonal adjustment säsongsrensning 

seasonal variation säsongsvariation 

second best näst bästa 

second theorem of welfare 
economics 

andra välfärdsteoremet 

secondary impacts sekundära effekter 

secondary market sekundär marknad 

selection bias urvalsfel 

selective tax punktskatt 

self-driving car självkörande bil 

self-selection självselektion 

semitrailer semitrailer 

sensitivity analysis känslighetsanalys 

sequential analysis sekventiell analys 

set mängd 

shadow price skuggpris 

shaft skaft 

short run kort sikt 

shortest-path algorithm kortaste rutt algoritm 

sign test teckentest 

signalling   signalering 

significance signifikans 

significance level signifikansnivå 

simulation simulering 

size of test signifikansnivå 

skewness skevhet 

smart infrastructure smart infrastruktur 

SMART objectives SMART målformulering 

social samhällelig, samhällsekonomisk, social 
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Engelsk term Svensk term 

social and economic factors socioekonomiska faktorer 

social benefit samhällsnytta  

social benefit-cost analysis (SBCA) samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys 

social capital socialt kapital 

social cohesion social sammanhållning 

social cost samhällsekonomisk kostnad 

social cost-benefit analysis (SCBA) samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys 
(SEA) 

social cost-benefit calculation samhällsekonomisk kalkyl (SEK) 

social cost-effectiveness samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

social cost-effectiveness analysis 
(SCEA) 

samhällsekonomisk 
kostnadseffektivitetsanalys 

social cost-effectiveness analysis of 
surface and groundwater 
protection 

samhällsekonomisk 
kostnadseffektivitetsanalys av yt- och 
grundvattenskydd (SEA-ygvs) 

social discount rate samhällsekonomisk diskonteringsränta 

social economics ekonomisk sociologi, socioekonomi 

social efficiency samhällsekonomisk effektivitet 
(handling) 

social efficiency analysis in 
infrastructure planning 

samhällsekonomisk analys i 
infrastrukturplaneringen 

social equity social rättvisa 

social factors sociala faktorer 

social generalised cost samhällsekonomisk generaliserad 
kostnad 

social good kollektiv nyttighet 

social impact analysis samhällsekonomisk effekt- och 
konsekvensanalys, samhällsekonomisk 
effektanalys, samhällsekonomisk 
konsekvensanalys 

social impact assessment samhällsekonomisk effektbedömning, 
samhällsekonomisk 
konsekvensbedömning 

social impact assessment (SIA) social konsekvensbedömning, social 
konsekvensanalys 

social investment cost samhällsekonomisk investeringskostnad 

social opportunity cost samhällsekonomisk alternativkostnad 

social science samhällsvetenskap 

social surplus samhällsekonomiskt överskott 

social sustainability social hållbarhet 

social time preference samhällelig tidspreferens 

social utility social nytta 

social welfare samhällelig välfärd  

social welfare function samhällelig välfärdsfunktion 

social-economic division socioekonomisk indelning (SEI) 

society samhället 
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Engelsk term Svensk term 

socio-economic data socioekonomisk data 

socioeconomic factors socioekonomiska faktorer 

socioeconomics ekonomisk sociologi, socioekonomi 

sociology sociologi 

software programvara 

solution lösning 

spatial dependencies rumsliga beroenden 

spatial equity rättvis transportförsörjning i hela landet 

spatial lag rumslig fördröjning 

specific särskild 

speed    hastighet    

speed flow relationship hastighetsflödes samband 

spreading dimensions spridningsmått 

stakeholder  intressent 

standard deviation standardavvikelse 

standard error standardfel, medelfel 

state of the art toppmodern 

stated choice påstådda val 

stated preferences (SP) uttalade preferenser (SP) 

static efficiency statisk effektivitet 

static model statisk modell 

statician statistiker 

statistical model statistisk modell 

statistical significance statistiskt signifikant 

statistical strength statistisk styrka 

statistics statistik  

stochastic stokastisk, slumpmässig 

stochastic variable stokastisk variabel, slumpvariabel 

strategic bias  strategisk bias, strategisk partiskhet 

strategic choice of measures åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

strategic environmental 
assessment (SEA) 

strategisk miljöbedömning  

strategic misrepresentation strategiskt vilseledande 

strategic objective målbild 

strategic objectives of the transport 
system 2030 

målbild 2030 för transportsystemet 

strategic planning strategisk planering 

structural change  strukturell förändring 

study area influensområde 

subnode delnod 

suboptimization suboptimering 

subsidies to public transport 
(br.eng.) 

subvention av kollektivtrafik 

subsidies to transit (am.eng.) subvention av kollektivtrafik 
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Engelsk term Svensk term 

subsidy subvention 

substitute substitut 

substitution substitution  

substitution bias substitutionsbias 

substitution effect substitutionseffekt 

successive calculation successiv kalkylering 

successive principle successivprincipen  

sufficiency tillräcklighet 

summary impact assessment (SIA) samlad effektbedömning (SEB) 

sunk cost sjunken kostnad 

sunk-cost effect sänkta kostnader villan 

sunk-cost fallacy sänkta kostnader villan 

supersaturation överbelastning 

supply utbud 

supply chain försörjningskedja 

supply curve utbudskurva 

supply function utbudsfunktion 

supply side economics utbudsekonomi 

supranational överstatlig 

supressed demand undertryckt efterfrågan 

sustainability långsiktig hållbarhet 

sustainable development hållbar utveckling 

sustainable development goals agenda 2030, globala hållbarhetsmålen 

sustainable growth hållbar tillväxt 

sustainable mobility hållbar mobilitet 

swap body växelflak 

SWOT analysis SWOT analys 

synergy effect synergieffekt 

synthetic population syntetisk befolkning 

system analysis systemanalys 

system equilibrium systemjämvikt 

system optimal systemoptimal 

system trains systemtåg 

systematic error systematiskt fel 

systematic risk systematisk risk 

 

T 
Engelsk term Svensk term 

target    mål (sikta på) 

target analysis målanalys 

target population målpopulation 

tax factor skattefaktor 
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Engelsk term Svensk term 

tax wedge skattekil 

taxonomy taxonomi 

t-distribution t-fördelning 

technical durability teknisk livslängd 

technical service life teknisk livslängd 

technological change teknologisk förändring 

technological progress teknologiskt framsteg 

TEN-T Trans-European Transport 
Networks 

TEN-T transeuropeiska transportnätet 

terminal terminal 

territorial equity rättvis transportförsörjning i hela landet 

testbed testbädd 

theorem  teorem 

theoretical deduction teoretisk slutledning 

theory teori 

third party logistics tredje part logistik 

time budget tidsbudget 

time lag tidsförskjutning 

time preference tidspreferens 

time series tidsserie 

time-series analysis tidsserieanalys 

timetable tidtabell 

timetable analysis tidtabellsanalys 

Tobins Q Tobins Q 

toll bridge tullbro 

tonne-kilometre (Tkm) tonkilometer (tonkm) 

tool verktyg 

total cost total kostnad 

total revenue total intäkt 

total stop gridlock 

track fee banavgift 

traffic trafik 

traffic assignment nätutläggning, ruttval,  

traffic costs trafikeringskostnader 

traffic engineering trafikteknik 

traffic flow trafikflöde 

traffic forecast  trafikprognos 

traffic forecasting trafik- och transportprognoser 

traffic growth trafiktillväxt 

traffic intensity trafikintensitet 

traffic jam trafikstockning 

traffic management trafikledning 

traffic modelling trafikmodellering 

traffic performance trafikarbete (TA) 
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Engelsk term Svensk term 

traffic variation curve trafikvariationskurva 

tragedy of the commons allmänningens tragedi 

train kilometers tågkilometer 

transaction transaktion 

transaction cost transaktionskostnad 

transfer payment transferering 

transfer time bytestid 

transferability överförbarhet 

transferred traffic överflyttad trafik 

transit kollektivtrafik 

transitivity transitivitet 

transloading omlastning 

transparent transparent 

transport transport 

transport allowance transportbidrag 

transport analyst trafikanalytiker 

transport and infrastructure policy  transportpolitikens övergripande mål  

transport corridor transportkorridor 

transport demand transportefterfrågan 

transport economic decision basis transportekonomiskt beslutsunderlag 

transport economics transportekonomi 

transport efficient society transporteffektivt samhälle 

transport engineering ingenjörsvetenskap, transporter 

transport forecasting trafik- och transportprognoser 

transport infrastructure transportinfrastruktur 

transport method transportsätt 

transport mode transportslag 

transport model transportmodell   

transport modelling transportmodellering 

transport models prognos-, analys- och kalkylverktyg, 
transportekonomiska modeller, verktyg 

transport performance transportarbete 

transport planning transportplanering, trafik- och 
transportplanering, 
infrastrukturplanering 

transport planning - action 
planning 

åtgärdsplanering (ÅP) 

transport planning - directional 
planning 

inriktningsplanering (IP) 

transport policy   transportpolitik 

transport policy goal mål för transportpolitiken 

transport policy objective analysis   transportpolitisk målanalys 
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Engelsk term Svensk term 

transport policy objective analysis 
in summary impact assessment 

transportpolitisk målanalys i samlad 
effektbedömning 

transport policy objectives transportpolitikens mål 

transport policy principles transportpolitikens principer 

transport policies consideration 
objective: safety, environment and 
health 

transportpolitikens hänsynsmål: 
säkerhet, miljö och hälsa 

transport policies functional 
objective: accessibility 

transportpolitikens funktionsmål: 
tillgänglighet 

transport supply transportutbud, transportförsörjning 

transport system transportsystem 

transport work transportarbete 

transportation forecasting transportprognos 

transport-wide perspective transportslagsövergripande perspektiv 

transshipment omlastning 

travel center resecenter 

travel cost method (TCM) resekostnadsmetoden 

travel generation resegenerering 

travel impedance resmotstånd, impedance 

travel sacrifice resuppoffring 

travel survey resvaneundersökning (RVU) 

travel time restid 

travel time index (TTI) restidsindex 

travel time reliability restidsosäkerhet 

travel time uncertainty restidsosäkerhet 

travel time variability restidsvariation 

travel time variance restidsvariation 

traveler benefit resenärsnytta (båtnad) 

travel-time budget restidsbudget 

travel-time estimation restidsuppskattning 

trend trend 

trendprojection trendframskrivning 

trickle-down theory nedsippringsteorin 

trip resa 

trip assignment   nätutläggning 

trip assignment analysis ruttvalsanalys 

trip attraction reseattraktion 

trip distribution områdesfördelning av trafik 

trip distribution analysis från/till analys 

trip distribution model resefördelningsmodell 

trip generation resegenerering, trafikgenerering 

trip generation analysis resegenereringsanalys 

trip purpose resärende 

trunk road stamväg 
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Engelsk term Svensk term 

turn penalty svängstraff 

turning point vändpunkt 

type value typvärde 

 

U 

Engelsk term Svensk term 

UN´s Sustainable Development 
goals (SDGs). 

FN:s mål för hållbar utveckling  

unbiased förutsättningslös, opartisk 

unbiased and neutral and impartial 
and fair and unprejudiced 

oväldig 

uncertainty osäkerhet 

undiversifiable ris odiversifierbar risk 

unit cost genomsnittlig total styckkostnad 

unit load enhetslast 

unit load carrier enhetslastbärare 

unit nonresponse objektbortfall 

universal design universell utformning 

unprejudiced fördomsfri 

upward bias systematisk överskattning 

urban environment agreement stadsmiljöavtal 

urban logistics stadslogistik 

urban sprawl stadsutbredning 

urban sprawl utglesning 

urban transport urbana transporter 

user benefit användarnytta (båtnad) 

user equilibrium användarjämvikt 

user pays principle (UPP) användaren betalar (principen) 

utilitarianism utilitarism 

utility    nytta  

utility and benefit  nytta och nytta 

utility function  nyttofunktion 

utility maximization nyttomaximera 

utility theory nyttoteori 

utility-possibility curve välfärdsrand 

 

V, W 
Engelsk term Svensk term 

validate validera 

validity validitet 

valuation värdera 
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Engelsk term Svensk term 

value värde  

value added förädlingsvärde 

value added tax mervärdesskatt 

value of statistical life (VSL) värdet av minskad dödsrisk 

value of time (VOT) tidsvärde, tidskostnad 

value of travel time (VTT) restidsvärde, restidskostnad 

value of travel time savings (VTTS) värdet av restidsbesparing 

value-added tax (VAT) moms 

variable variabel 

variable cost rörlig kostnad 

variable cost per unit genomsnittlig rörlig styckkostnad 

variance varians 

vehicle mileage trafikarbete  

vehicle tax fordonsskatt 

vehicle-hour fordonstimme 

vehicle-kilometre (Vkm) fordonskilometer (fkm) 

verifiability verifierbarhet 

verify verifiera 

vertical equity vertikal rättvisa 

victim pay principle (VPP) drabbade betalar (principen) 

vision: everyone arrives smoothly, 
the green and safe way. 

vision: alla kommer fram  smidigt, grönt 
och tryggt. 

volatility volatilitet 

volume delay functions V/D hastighetsflödessamband 

volume-delay functions volume-delay-funktioner      

volume-delay functions (vdf) volume-delay-funktioner      

wagon load vagnslast 

waiting time väntetid 

walking time gångtid 

Walras law Walras lag 

Wardrops principles Wardrops principer 

warehouse lager 

weather väder 

web application webbapplikation 

welfare välfärd, välmående 

welfare criterion välfärdskriterium 

welfare economics välfärdsekonomi 

welfare frontier välfärdsrand 

welfare function välfärdsfunktion 

welfare loss välfärdsförlust 

welfare theory välfärdsteori 

welfare-effect välfärdseffekt 

well-being välbefinnande 
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Engelsk term Svensk term 

white paper vitbok 

wider economic impacts (WEI) on 
GDP 

externa BNP effekter 

wider economic impacts (WEI) större ekonomiska effekter 

willingness to accept compensation 
(WTA) 

kompensationskrav 

willingness to pay (WTP) betalningsvilja 

without project scenario jämförelsealternativ (JA)  

 

X,Y,Z 
Engelsk term Svensk term 

x-efficiency x-effektivitet 

x-inefficiency x-ineffektivitet 

y-efficiency y-effektivitet 

zero emission vehicle (ZEV) nollutsläppsfordon 

zero-sum game nollsummespel 

zones zoner 
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”Create all the happiness you are able to create: 

Remove all the misery you are able to remove. 

 

Every day will allow you to add something to the pleasure of others,  

or to diminish something of your pains. 

 

And for every grain of enjoyment you sow 

in the bosom of another, 

you shall find a harvest in your own bosom; 

 

while every sorrow which you pluck out 

from the thoughts and feeling of a fellow creature 

shall be replaced by beautiful flowers of peace and joy in the sanctuary 

of your soul. 

 

Jeremy Bentham (1748 – 1832) 

 

English philosopher, jurist and social reformer, regarded as the founder 

of modern utilitarianism. 
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