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7-I. Allmän text om steg 7 (värdering av konsekvenser) 

I detta steg ska projektets nyttor och kostnader beräknas, dvs. de sammanställda konsekvenserna ska i 

mesta möjliga mån uttryckas i monetära termer. Den tidigare bedömningen av vilka konsekvenser 

som sannolikt är stora respektive små kan användas som hjälp för prioriteringen i arbetet med att 

monetarisera. För de nyttor och kostnader som inte är möjliga att monetarisera ombeds användaren 

att göra en icke-monetär värdering, se vidare hjälptext 7b.3-IV om Icke-monetär värdering. 

Verktygets huvudsyfte är att göra en samhällsekonomisk analys, men det ger även användaren 

möjlighet att göra en finansiell analys som ett inledande delsteg (7a), och därefter den 

samhällsekonomiska analysen som delsteg 7b.  

I en finansiell analys utreds vilka pengaflödeseffekter som projektet får för olika aktörer. Användaren 

väljer vilken aktör eller vilken grupp av aktörer hen vill göra en finansiell analys för. Analysen kan 

exempelvis göras för att visa hur hushållens privatekonomiska situation påverkas, hur företag 

och/eller branscher påverkas företagsekonomiskt och vilka finansiella effekter som uppstår för den 

offentliga sektorn, t.ex. för kommuner, landsting, regioner och staten. Förekomsten eller införandet av 

styrmedel kan ha stor betydelse för hur olika aktörer påverkas finansiellt. De finansiella effekterna för 

olika aktörer kan betyda mycket för deras inställning till projektet, varför en sådan sortering 

lämpligen ingår i fördelningsanalysen.  

De finansiella effekterna ger i vissa fall underlag för den samhällsekonomiska analysen, vilket gör att 

det kan vara praktiskt att börja med att göra en finansiell analys. Men eftersom de finansiella 

effekterna handlar om hur pengaflöden påverkas av projektet finns även viktiga skillnader. 

Exempelvis påverkas finansiella effekter av vilken ränta som olika aktörer måste betala eller erhåller, 

och denna räntesats kan skilja sig från den diskonteringsränta som är relevant att använda i den 

samhällsekonomiska analysen; se t.ex. Just et al. (2004). 

Referenser 

Just, R. E., Hueth, D. L., Schmitz, A., 2004. The Welfare Economics of Public Policy: A Practical 

Approach to Project and Policy Evaluation. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 

 


