
 
 
 
 
Linn Karlsson och Emma Selling 
VT 2015 
Kandidatuppsats nationalekonomi, 15 hp 
Politices kandidatprogram 
Handledare: Johan Lundberg 
 

 

Värdet av kulturhistoria  
En cost-benefit analys av Olofsfors bruk 

 

 

 

 

 

Linn Karlsson och Emma Selling 
 

 



 
 

Abstrakt 
Studiens syfte är att utvärdera det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors bruk för invånarna 

i Nordmalings kommun. För att göra detta utförs en cost-benefit analys där det skattas ett 

nettovärde för de intäkter och kostnader som är förenade med bruket. Svårigheten med 

samhällsekonomiska värderingar av kulturhistoriska platser som Olofsfors bruk är att värdet 

inte är prissatt på någon marknad.  

 

Uppsatsen ger en genomgång av de steg som ingår i en CB-analys. Syftet är att ge en djupare 

förståelse och intuition för de svårigheter som uppstår vid genomförandet av en sådan analys. 

Utifrån detta görs en uppskattning av det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors bruk.  

 

Materialet som analysen bygger på består av årsredovisningar och information ifrån Olofsfors 

bruk och Nordmalings kommun. Studien utgår från ekonomisk teori, främst från ekonomisk 

litteratur och artiklar. Tidigare studier på kulturhistoriska områden har kvantifierat ett monetärt 

värde av betalningsviljan för individer. Denna studie genomför ingen betalningsviljestudie utan 

resultatet baseras på information från tidigare forskning.  

 

Resultaten som redovisas i denna studie pekar på att Olofsfors bruk är en effektiv investering. 

För att ge en mer nyanserad bild med tillförlitligare resultat bör vidare studier genomföras på 

alternativkostnaden av kommunens bidrag.  

 

 

 

Nyckelord: Cost-benefit analys, kulturhistoria, Olofsfors bruk, alternativkostnad.  
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1.   Inledning 
För att politiker och beslutsfattare ska fatta välgrundade beslut kring genomförandet av olika 

projekt krävs olika typer av konsekvensanalyser. En sådan metod är en cost-benefit analys (CB-

analys). En CB-analys identifierar, analyserar och värderar ett projekts totala 

samhällsekonomiska effekter. Det handlar om att rangordna olika politiska åtgärder utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Ska en investering genomföras? Hur mycket resurser och tid 

bör läggas ned i projektet? För att åstadkomma detta måste det göras en sammanvägning av 

projektets totala kostnader och intäkter och jämföra dessa. Utgångspunkten i en CB-analys är 

att utifrån individernas preferenser uppskatta nettoeffekten av en välfärdsförändring. 

 

En CB-analys identifierar effekter en företagsekonomisk kalkyl förbiser (Boadway 2006). När 

privata marknader är snedvridna skiljer sig marknadspriserna från samhälleliga kostnader och 

intäkter. Detta kallas att marknaderna är i second-best setting. Snedvridningar kan bero på att 

en marknad inte är karaktäriserad av fullständig konkurrens. I dessa fall uppstår det en skillnad 

mellan pris och marginalkostnad. En samhällsekonomisk kalkyl skiljer sig från en 

företagsekonomisk kalkyl genom att man värderar de samlade konsekvenserna av ett projekt 

och förändring i välfärd för samtliga individer som berörs av en åtgärd.    

 

Införande av ett projekt kan orsaka snedvridningar på sekundära marknader. För att avgöra ett 

projekts totala utfall måste beslutsfattare identifiera samtliga effekter och se hur dessa påverkar 

lönsamheten i ett projekt.  Olofsfors bruk är ett kulturhistoriskt område som kräver skattemedel 

för att bedriva verksamhet. En subvention från Nordmalings kommun kan orsaka 

snedvridningar på primära och sekundära marknader, vilka måste tas med vid utvärdering av 

projektet.  

 

Kulturhistoriska miljöer bör jämföras med andra samhällsekonomiska värden därför att de utgör 

värdefulla resurser för social och ekonomisk tillväxt (Paju 2002). Paju menar att 

kulturarvsvärden bidrar till regional utveckling och att dessa bör ges resurser för att bevara 

tillgångar för regionens framtid. Nordmalings kommun har som vision att skapa en attraktiv 

kommun med en unik livsmiljö (Nordmalings kommun 2013). Ett av delmålen är att stärka 

Nordmaling som kulturkommun för att främja lokal tillväxt och utveckling.  
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Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling visar i rapporten The Impact of 

Culture on Tourism (2009) att allt fler turistbesök sker i anknytning till kulturvärden. 

Kulturturism är en snabbt växande sektor och kultur används i stor utsträckning för att 

marknadsföra resmål. Rapporten diskuterar flera positiva effekter som är förenade med ökad 

kulturturism. Kulturturism ökar sysselsättningen och företagandet i regionen vilket i sin tur ökar 

skatteintäkterna. OECD menar även att kulturella turistattraktioner stärker det regionala 

varumärket och kan skapa socialt kapital i regionen. Detta är en diskussion som är ständigt 

aktuell för kulturhistoriska miljöer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att värdera det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors bruk för invånarna i 

Nordmalings kommun. Bruket är inte självförsörjande idag och kräver bidrag från kommunen 

för att bedriva sin verksamhet. Problematiken ligger i finansieringen av verksamheten då 

brukets främsta mål är att sprida kunskap och bevara byggnader, inte att generera en 

företagsekonomisk vinst. Bruket bekostas till stor del av kommuninvånarnas skattemedel och 

syftet är att undersöka brukets samhällsekonomiska värde för Nordmalings kommun.   

 

Frågeställning: 

  

• Vad är det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors bruk för invånarna i Nordmalings 

kommun? 

 

1.1.1 Avgränsning 

Denna studie utvärderar om skattepengarna som kommunen bidrar med används effektivt eller 

om de skulle göra större nytta om de placeras i ett annat projekt. Studien är avgränsad till 

Nordmalings kommun för att lättare kunna urskilja effekterna av brukets verksamhet för 

området. Studien fokuserar på invånarna i Nordmalings kommun, då det är dessa individers 

skattepengar som finansierar Olofsfors bruk och det är deras nytta som är av intresse. För att 

bedriva verksamhet kräver bruket ingen investeringskostnad eftersom bruksområdet redan 

existerar. Däremot finns det löpande utgifter för underhåll av mark och byggnader för att bevara 

bruksområdet. Då det inte förväntas några drastiska förändringar i kostnader för bruket 

avgränsas analysen till år 2012.    
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1.2 Bakgrund 

Olofsfors bruk är ett kulturarv som ligger beläget vid Leduån, ett par kilometer från centrala 

Nordmaling (Eriksson 2007, 27). Bruket startade år 1762 som ett järnbruk där närheten till havet 

nyttjades för att transportera järnmalm till bruket. Det blev starten för företaget Olofsfors AB. 

Sedan dess har bruket haft många användningsområden och idag består bruksområdet av mer 

än 20 byggnader och ett stort landområde. Bruket är ett av landets bäst bevarade järnbruk med 

bland annat stångjärnshammare, kättingsmedja, bostäder, dammar, kvarn och skolhus. 

Herrgården och de gamla arbetarbostäderna är bevarade i fint skick. Många av 

arbetarbostäderna är idag privatägda och används som bostadshus året om. 

 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum bildades år 1979 av Nordmalings kommun och Masonite 

AB, som då var ägare av byggnader på bruksområdet (Eriksson 2007, 27). Syftet med stiftelsen 

är att bevara de kulturhistoriska byggnaderna. Masonite AB efterträds senare av Olofsfors AB 

i stiftelsen. År 2003 bildas en stödstiftelse som ersätter Olofsfors AB i stiftelsen Olofsfors 

bruksmuseum. Västerbottens museum har samverkat med stiftelsen Olofsfors bruksmuseum 

genom åren och har en plats garanterad i styrelsen. Stödstiftelsen, Barbro Westerbergs stiftelse 

för Olofsfors bruk, har som huvudsakligt syfte att bedriva vetenskaplig undervisning, utbildning 

och forskning inom kultur- och industrihistoria. Barbro Westerbergs stiftelse är medfinansiär 

av bruket genom den fond som bildats, där avkastningen går till stiftelsen Olofsfors 

bruksmuseum. 

 

1.2.1 Finansiering 

Under stiftelsens första år var verksamheten främst inriktad på att upprusta de förfallna 

byggnaderna (Eriksson 2007, 27). Det var stora och kostsamma projekt som exempelvis ett nytt 

plåttak till den stora masugnsbyggnaden. Därefter har byggnaderna renoverats, dessa 

upprustningar har till största delen finansierats med statsbidrag men även med hjälp av EU-

medel. Stiftelsen har löpande kostnader varje år för att underhålla byggnader och hålla bruket i 

gott skick.  
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Brukets intäkter består främst av bidrag från Nordmalings kommun men också av avkastningen 

från den fond Barbro Westerbergs stiftelse skapat (Eriksson 2007, 27).1 För att generera intäkter 

har stiftelsen sålt en del fastigheter på området till privata aktörer som använder dessa till 

privatbostäder eller uthyrningslokaler. Övriga inkomster utgörs av uthyrning av byggnader, 

frivilliga entréer, guidade visningar och av uppdrag från kommunen som exempelvis skötsel av 

markområden. 

 

1.2.2 Aktörer 

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum har år 2012 fem personer fast anställda, en intendent med 

ansvar för stiftelsens egendom och verksamhet och en mark och byggnadsansvarig. De tre 

övriga tjänsterna är lönebidragsanställda varav två av dem är halvtidstjänster och en 

heltidstjänst. Dessa tjänster omfattar vaktmästarsysslor, administration och guidning 

(Årsredovisning 2012). Det finns även andra aktörer på bruksområdet, de flesta verksamma 

inom konst- och hantverkssektorn.2 Aktiviteterna på bruket varierar mellan årstiderna. En del 

av hantverkarna är verksamma året runt medan andra aktörer som kaféet endast har öppet under 

sommartid.  

 

1.2.3 Besöksstatistik 

Bruket innefattar ett stort landområde och inträdesavgiften till alla byggnader är frivillig vilket 

gör det svårt för personalen att föra statistik över faktiskt antal besökare. Den besöksstatistik 

som finns består av muntliga uppgifter från kaféet och Herrgården. Problemet är att dessa 

uppgifter inte är tillförlitliga. Besöksstatistiken för bruket uppskattas genom att fördubbla 

antalet besökare på kaféet. Det ges även guidade visningar av området som ger kompletterande 

uppgifter om antalet besökare på bruket.3 Besöksantalet på bruket är uppskattat till 30 000 

personer under 2012 vilket överstiger invånarantalet i kommunen på 7039 personer. Muntliga 

uppgifter från anställda på bruket bekräftar att ungefär hälften av besökarna är turister utifrån 

kommunen.  

                                                
1 Se bilaga 1 för utförligare uppgifter. 
2 Se bilaga 2 för utförligare uppgifter. 
3 Se bilaga 3 för utförligare uppgifter. 
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2. Tidigare studier 
I studien Ekonomisk värdering av kulturmiljö utfördes en betalningsviljestudie av Högarps by 

i Jönköpings län. Denna studie användes som underlag för att bestämma om Högarps by skulle 

bli ett kulturreservat eller ej (Riksantikvarieämbetet 2010). Ett frågeformulär skickades ut per 

post med ett följebrev till vuxna (18-75 år) i Vetlanda och Hultsfreds kommun. Detta innebar 

en populationsstorlek på ungefär 28 000 personer. Studien bestod av enkätsvar från 1000 

slumpmässigt utvalda personer. I enkäten frågade de bland annat om respondentens attityd 

gentemot kulturreservat, anknytning till objektet i fråga, om det var bra eller dåligt att Högarps 

by skulle bli ett kulturreservat och generella frågor om kön, ålder, inkomst etcetera. Resultatet 

visade att medelbetalningsviljan för undersökningspopulationen blev 72 kronor per person och 

år. Med populationens storlek på 27 930 personer, blev betalningsviljan skattad till cirka 2 

miljoner kronor per år. 

 

Paju (2002) har hittat positiva samband mellan kulturmiljöer och regional utveckling. Genom 

intervjuer med aktörer på ett antal utvalda kulturmiljöer studeras bland annat relationen mellan 

kulturmiljöer och fastighetsmarknaden, företagsaktivitet, föreningsaktivitet och regional 

identitet. De utvalda kulturmiljöerna är Torvsjö kvarnar i Åsele kommun, Ullfors och 

Strömsbergs Bruk i Tierps kommun och Österby Bruk och Dannemora gruvor i Östhammars 

kommun.  
 

Studien visar att kulturmiljö har en positiv effekt i det regionala utvecklingsarbetet, speciellt 

om investeringar sker i samband med infrastruktursatsningar (Paju 2002). Kulturmiljöer är en 

viktig tillgång för kommunen i lokal bostadsplanering då det gör regionen mer attraktiv för 

utomstående. Tierps kommun har i samband med marknadsföring av kulturmiljöer och 

strategiskt bostadsbyggande ökat inflyttningsgraden. Inflyttningsgraden kan till viss del antas 

bero på bostadsbristen i Uppsala samt ökade pendlingsmöjligheter. Kommunen har förmedlat 

bilden av Tierp som ett område med lugn och harmoni vilket lockar fler utomstående att bosätta 

sig där. Detta är ett exempel på hur en kulturmiljö bidrar till regional utveckling.  

 

3. Metod 
Nedan följer en genomgång av de steg som ingår i en CB-analys, baserat på Boadway (2006), 

Boardman et al. (2001), Bohm (1972), Hultkrantz och Nilsson (2008), Kolstad (2011) samt 
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Sugden och Williams (1978). De steg som föreslås av Hultkrantz och Nilsson (2008) är 

följande: 

  

Steg 1.   Vilka personers nytta och kostnad ska inkluderas? 

Steg 2.   Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering) 

Steg 3.   Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd (kvantifiering) 

Steg 4.   Beräkna ett penningvärde för alla effekter 

Steg 5.   Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för varje projekt 

Steg 6.   Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer 

  

3.1 Steg 1 - Vilka personers nytta och kostnad ska inkluderas? 

Det första steget i analysen är att identifiera vilka individer som ska innefattas i kalkylen 

(Hultkrantz och Nilsson 2008). Vilka berörs av projektet? Ska avgränsningen dras regionalt 

eller ska hela landets välfärd utvärderas? 

 

3.1.1 Bergstrom- Samuelson Welfare Function 

Nyttan i ett samhälle beror på invånarnas totala välfärd, vilket i sin tur beror på individernas 

preferenser. Vid rangordning av projekt används nyttofunktioner för att göra en bedömning av 

hushållens välfärdsförändring. För att beräkna individernas välfärdsfunktion krävs det att 

individernas nyttor går att jämföra och kan mätas i samma enhet. I detta fall är det användbart 

att ha vetskap om målgruppens preferenser för att skatta det välbefinnande de upplever av att 

besöka Olofsfors bruk.  

 

Boadway (2006) beskriver en modell för resursallokering utifrån individers preferenser.4 Denna 

modell är en Bergstrom-Samuelson Social Welfare function (SWF). SWF har formen 

𝑊𝑊(𝑢𝑢1,𝑢𝑢2, … , 𝑢𝑢𝑛𝑛) där 𝑢𝑢1 är nyttan av hushåll 𝑖𝑖 och är en funktion av resursallokeringen. SWF 

visar en rangordningen över individers individuella nyttor.  

   

Välfärdsfunktionen har följande form: 

  

                                                
4 Följande avsnitt är baserat på Boadway (2006). 
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𝑊𝑊(𝑢𝑢1,𝑢𝑢2, … ,𝑢𝑢𝑛𝑛) = �𝑤𝑤(𝑢𝑢𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�𝑢𝑢𝑖𝑖
1−𝜌𝜌

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

/(1 − 𝜌𝜌) 
(1) 

 

där 𝑤𝑤(𝑢𝑢𝑖𝑖) är den samhälleliga nyttan för individ 𝑖𝑖. Summan sträcker sig från individ 𝑖𝑖 till individ 

𝑛𝑛.  Parametern 𝜌𝜌 visar samhällets aversion gentemot ojämlikhet.5 Det kan även tolkas som 

elasticiteten av den marginella samhälleliga nyttan. Desto högre värde av 𝜌𝜌, desto större 

aversion gentemot ojämlikhet i nyttor är det i samhället. 

 

𝜌𝜌 = −
𝑤𝑤′′(𝑢𝑢)
𝑤𝑤′(𝑢𝑢)𝑢𝑢

 
(2) 

 

Ekvation (1) är applicerbar på alla individer och symmetrisk kring en 45-gradig linje.  

 

 
Figur 1. Visar de samhälleliga indifferenskurvorna för två individer när 𝜌𝜌 = 0 respektive 𝜌𝜌 = ∞. 

 

Figur 1 visar två extremfall av välfärdsfunktionen, när 𝜌𝜌 = 0 och 𝜌𝜌 = ∞. I fallet där 𝜌𝜌 = 0 är 

den samhälleliga nyttan summan av alla nyttor, alla individers nyttor inkluderas i 

välfärdsfunktionen. Större 𝜌𝜌 innebär att individer med lägre nytta tillför mer till SWF och att 

individer med hög nytta tillför mindre till välfärdsfunktionen. I gränsfallet då 𝜌𝜌 går mot 

oändligheten representerar SWF nyttofunktionen för individen med lägst nytta. Stora värden på 

𝜌𝜌 innebär att välfärdsfunktionen tar mer hänsyn till ojämlikhet i nyttor. 

 

                                                
5 Se bilaga 3 för härledning av 𝜌𝜌. 

𝑢𝑢2 

 

𝑢𝑢1 

𝑊𝑊 

𝑢𝑢2 

𝑢𝑢1 

  

𝑊𝑊 
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Ett projekt påverkar individer på olika sätt vilket medför svårigheter när värdet på 𝜌𝜌 ska 

bestämmas. Det är omöjligt att rangordna olika alternativ såvida de inte går att göra en explicit 

jämförelse av nyttor mellan hushåll.  

 

En Bergstrom-Samuelson Social Welfare function enligt ekvation (1) kräver två 

värderingsbeslut. Först måste individens nyttofunktion, 𝑢𝑢𝑖𝑖(∙), definieras och mätas utifrån varje 

utfall och sedan måste den samhälleliga nyttofunktionen, 𝑤𝑤(𝑢𝑢), formuleras. Den vanligaste 

metoden för att bestämma välfärdsfunktionen är att ignorera svårigheter som sker i samband 

med omfördelning och addera samtliga individers nyttofunktioner. Detta leder till antagandet 

𝜌𝜌 = 0 i ekvation (1), samhällets aversion mot ojämlikhet är liten.  

 

Argument som talar för att anta 𝜌𝜌 = 0 är att staten använder sig av olika policys för att 

omfördela välfärd mellan medborgarna, bland annat skattesystemet och socialförsäkringar. 

Fungerar dessa effektivt behöver inte nyttor viktas för att justera för ojämlikhet. En annan 

princip som tillåter att 𝜌𝜌 = 0 är Kaldor-Hicks kriteriet som beskrivs i avsnittet nedan. 

 

3.1.2 Beslutsregler 

För att jämföra huruvida ett projekt är en välfärdsförbättring eller ej, används huvudsakligen 

två grundläggande principer/kriterier: att projektet ska uppnå paretoeffektivtet eller uppfylla 

Kaldor-Hicks kriteriet (Sugden och Williams 1978). En paretoeffektiv åtgärd är en förändring 

som ökar nyttan för minst en individ utan att nyttan minskar för någon annan. I praktiken är det 

svårt att tillgodose principen då det kräver stora resurser i form av informationsinsamling av 

individers välfärdsförändring. Ett projekt uppfyller Kaldor-Hicks kriteriet om det är möjligt att 

genomföra en paretoförbättring genom överföring av tillgångar mellan vinnare och förlorare av 

projektet, utan att kompensationen behöver utföras i praktiken (Hultkrantz och Nilsson 2008).  

 

Kaldor-Hicks kriteriet kan med fördel användas då det innebär att information ej behöver 

samlas över alla individer och dess välfärdsförändring (Boadway 2006). Det innebär att ett 

projekt bör implementeras om summan som vinnarna är beredda att betala för genomförandet 

är större än den summa förlorarna kräver i kompensation. I ekonomin kan detta observeras om 

den totala förändringen i real inkomst, 𝑦𝑦𝑖𝑖, är positiv. 
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�𝑦𝑦𝑖𝑖 > 0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(3) 

 

 3.1.3 Intergenerationell rättvisa 

En aspekt att ta hänsyn till är tidsperspektiv då många projekt är verksamma över tid och 

påverkar flera generationer (Boadway 2006). Förändringar i statsskuld, socialförsäkringar och 

skattereformer har som främsta uppgift att fördela välfärd mellan generationer. Statliga 

budgetunderskott är likvärdigt med en framtida skattehöjning, där skuld ses som en 

omfördelning av inkomst mellan generationer.  

 

Om ett projekt har som huvuduppgift att omfördela välfärd mellan gammal och ung kräver det 

att man tar hänsyn till framtida och nutida generationers välmående vid utvärdering av projektet 

(Boadway 2006). Det finns några universella principer att ta hänsyn till när man utvärderar 

omfördelning, oavsett om det är inom eller mellan generationer. De är bland annat 

individualism, paretokriteriet och att alla ska ha samma möjligheter. Att analysera 

intergenerationell välfärd innebär en värdering av vad som är rättvist. Denna aspekt bör 

uppmärksammas när beslutsfattaren bestämmer vilka generationers välfärd som ska inkluderas 

i analysen. 

 

3.2 Steg 2 - Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering) 

Steg två syftar till att identifiera samtliga effekter av ett projekt (Hultkrantz och Nilsson 2008). 

En svårighet som uppstår i detta steg är huruvida en kostnad eller nytta uppkommer på grund 

av projektet eller om effekten skulle ha inträffat ändå.  

 

Ett projekt avger både effekter på primära och sekundära marknader (Bohm 1972). Det är 

problematiskt att förutspå alla effekter som är förenade med ett projekt, speciellt de indirekta 

effekterna. Det är viktigt att identifiera alla effekter eftersom det annars kan leda till 

dubbelräkning, då en och samma effekt räknas med i analysen mer än en gång. Effekter som 

sker via marknadsmekanismer i ekonomin behöver ej beaktas i en CB-analys. Konsekvenserna 

av att en hantverkare öppnar verksamhet i Nordmalings kommun och konkurrerar ut en som är 

verksam på Olofsfors bruk räknas inte som en kostnad i en samhällsekonomisk kalkyl. Effekten 
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exkluderas eftersom välfärden är konstant, intäkterna från den utkonkurrerade hantverkaren har 

överförts till den nya verksamheten.   

 

Marknadspriser är inte alltid lämpligt att använda som mått på den marginella 

samhällskostnaden eller den marginella samhällsnyttan (Sugden och Williams 1978). Det finns 

de fall då det inte finns någon marknad för den specifika varan eller tjänsten. För att justera 

skillnaden mellan den samhälleliga kostnaden/nyttan och priset som observeras på marknaden 

konstrueras ett skuggpris för den varan. Skuggpriser används för att rätta till 

marknadsimperfektioner eller värdera en icke-marknadsvara. I realiteten kan det vara 

komplicerat att skatta skuggpriser eftersom den information som behövs kanske inte finns 

tillgänglig. Sådan information är uppgifter om faktorer som påverkar marknadspriset såsom 

externaliteter, ofullständig konkurrens och så vidare.  

 

3.2.1 Värdera input och output på marknaden 

Boadway (2006) härleder Harberg’s measure of welfare change för att konstruera ett skuggpris 

på en imperfekt marknad.6 Antag att en representativ konsument har nyttofunktionen 

𝑢𝑢(𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) där 𝑥𝑥𝑖𝑖 är konsumentens konsumtion av vara 𝑖𝑖. Konsumentpriset för vara 𝑖𝑖 

är 𝑝𝑝𝑖𝑖, där 𝑝𝑝0 = 1 för varan 𝑥𝑥0. Genom att differentiera nyttofunktionen och använda första 

ordningsvillkoret för individens nyttomaximering 𝑢𝑢𝑖𝑖/𝑢𝑢0 = 𝑝𝑝𝑖𝑖/𝑝𝑝0 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 kan följande uttryck 

härledas: 

 

𝑑𝑑𝑤𝑤 =
𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑢𝑢0

= �
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑢𝑢0

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(4) 

 

där 𝑛𝑛 är antalet varor. Ekvationen visar hur nyttan förändras till följd av en förändring i 

konsumtion mätt i termer av vara 𝑥𝑥0.  

 

Antag att konsumtion kommer från den privata marknaden, 𝑦𝑦𝑖𝑖, eller offentliga projekt, 𝑧𝑧𝑖𝑖 

(Boadway 2006).  Market clearing condition innebär att priset på en marknad är det pris som 

bestämts utifrån att utbud och efterfrågan är i jämvikt. Market clearing condition innebär att 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑧𝑧𝑖𝑖. Den privata marknadens produktion beskrivs av produktionsfunktionerna 𝑦𝑦𝑖𝑖(∙) 

                                                
6 Följande avsnitt baseras på Boadway (2006). 
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och den privata marknadens produktion är effektiv då transformationsfunktionen 

𝑓𝑓(𝑦𝑦0,𝑦𝑦1,𝑦𝑦2, … ,𝑦𝑦𝑛𝑛) = 0. Detta ger en funktion som visar alla effektiva kombinationer av 

produktion givet ett antal insatsfaktorer. Om 𝑓𝑓(∙) < 0 används inte insatsfaktorerna effektivt 

och produktionen i den privata sektorn kan öka. Däremot kan 𝑓𝑓(∙) aldrig vara större än noll 

eftersom det innebär att produktionen använder insatsfaktorer som inte existerar. 

Producentpriset för vara 𝑖𝑖 i termer av den specifika varan kan skrivas som 𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑓𝑓0

= 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖, där 𝑡𝑡𝑖𝑖 

är avvikelsen från de optimala relativpriserna på marknad 𝑖𝑖. 𝑡𝑡𝑖𝑖 kan betraktas som 

snedvridningen på marknad 𝑖𝑖 som uppstår på grund av en störning i marknadspriserna. Genom 

att derivera transformationsfunktionen och använda uttrycket för relativa producentpriser fås:  

 

�(𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(5) 

 

där 𝑛𝑛 är antalet marknader. Följande ekvation fås genom att kombinera ekvation (4) och (5) 

samt använda market clearing condition:  

 

𝑑𝑑𝑤𝑤 = �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖 + �(𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(6) 

 

Uttrycket visar hur förändringen i välfärd påverkas av förändringar i efterfråga både från den 

privata marknaden och den offentliga sektorn. Den beskriver även hur uttrycket beror på 

snedvridningen på marknaden.  

 

Ekvation (6) kan skrivas om för att visa att ett projekt endast medför förändring på vissa 

marknader (Boadway 2006). Låt 𝑘𝑘 indexera de marknader ett projekt berör och 𝑗𝑗 alla andra 

marknader. Då kan ekvation (6) skrivas om som:  

 

𝑑𝑑𝑤𝑤 = �𝑡𝑡𝑘𝑘𝑑𝑑𝑥𝑥𝑘𝑘 +
𝑛𝑛𝑘𝑘

𝑘𝑘

�(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑑𝑑𝑧𝑧𝑘𝑘 +
𝑛𝑛𝑘𝑘

𝑘𝑘

�𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑗𝑗

𝑗𝑗

 
(7) 
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där 𝑛𝑛𝑘𝑘 är antalet marknader som projektet berör och 𝑛𝑛𝑗𝑗  är övriga marknader så att 𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑗𝑗 = 𝑛𝑛. 

De första två termerna i ekvation (7) tar hänsyn till de direkta effekterna som uppstår i samband 

med ett projekt. Den sista termen syftar till indirekta effekter på sekundära marknader.  

 

3.2.2 Direkta välfärdseffekter  

Direkta välfärdseffekter visar förändring i välfärd till följd av att ett offentligt projekt införs 

(Boadway 2006). Effekten på den primära marknaden beror av snedvridningen på marknaden 

och hur konsumtionen förändras till följd av projektet.7  

 

Uttrycket för välfärdsförändringen i ekvation (7) kan skrivas om för att visa effekten av 

förändring i 𝑧𝑧𝑘𝑘: 

 

𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘

= 𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘�����������

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟

 + �𝑡𝑡𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑗𝑗≠𝑘𝑘�������
𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟

 
(8) 

 

Skuggpriset för ett projekt på den primära marknaden betecknas av 𝑠𝑠𝑘𝑘 och är den direkta 

effekten i ekvation (8) (Boadway 2006). Genom att använda market clearing condition 

𝑥𝑥𝑘𝑘(𝑝𝑝𝑘𝑘) = 𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘) + 𝑧𝑧𝑘𝑘 kan 𝑠𝑠𝑘𝑘 skrivas om i termer av förändring i 𝑥𝑥𝑘𝑘 och 𝑦𝑦𝑘𝑘 givet en 

förändring i priset 𝑝𝑝𝑘𝑘. Termen 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘

 i ekvation (8) kan skrivas om enligt  

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘/𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘 = 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘/𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝑥𝑥′𝑘𝑘𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘/𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘. Ett uttryck för 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘/𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘 fås genom att differentiera 

market clearing condition: 

 

�
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘

�
−1

=
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘

= �
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘

−
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑘𝑘

�
−1

= (𝑥𝑥𝑘𝑘′ − 𝑦𝑦𝑘𝑘′ )−1 
(9) 

 

Med hjälp av dessa ekvationer kan skuggpriset uttryckas som: 

 

𝑠𝑠𝑘𝑘 =
(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑦𝑦𝑘𝑘′ − 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑥𝑥′𝑘𝑘

𝑦𝑦𝑘𝑘′ − 𝑥𝑥′𝑘𝑘
 

(10) 

 

                                                
7 Följande avsnitt baseras på Boadway (2006). 
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Ekvation (10) är Harberger’s shadow pricing rule. För att bestämma skuggpriset av ett projekt 

är det enklare att undersöka diskreta förändringar i utbud och efterfrågan istället för 

kontinuerliga förändringar som studeras ekvation (10). Det uppskattade skuggpriset, �̃�𝑠𝑘𝑘 av ett 

projekt uttrycks då i följande approximativa form: 

 

�̃�𝑠𝑘𝑘 = (𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘)
∆𝑦𝑦𝑘𝑘
∆𝑧𝑧𝑘𝑘

− 𝑝𝑝𝑘𝑘
∆𝑥𝑥𝑘𝑘
∆𝑧𝑧𝑘𝑘

 
(11) 

 

Om ekvation (8) ger ett positivt skuggpris påverkas välfärden, 𝑤𝑤, positivt av en investering i 

∆𝑧𝑧𝑘𝑘. Ett positivt skuggpris uppstår då (𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘) ∆𝑦𝑦𝑘𝑘
∆𝑧𝑧𝑘𝑘

> 𝑝𝑝 ∆𝑥𝑥𝑘𝑘
∆𝑧𝑧𝑘𝑘

, vilket betyder att: 

 

∆𝑦𝑦𝑘𝑘 >
𝑝𝑝𝑘𝑘

𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘
∆𝑥𝑥𝑘𝑘 (12) 

 

Är snedvridningen 𝑡𝑡𝑘𝑘 = 0 behöver utbudet 𝑦𝑦𝑘𝑘 öka i samma takt som efterfrågan 𝑥𝑥𝑘𝑘 minskar 

enligt relationen i ekvation (12). Det ger skuggpriset �̃�𝑠𝑘𝑘 = 0. Ökar utbudet 𝑦𝑦𝑘𝑘 i högre takt än 

vad efterfrågan 𝑥𝑥𝑘𝑘 minskar kommer skuggpriset att vara positivt.  

 

Är däremot 𝑡𝑡𝑘𝑘 ≠ 0 innebär det att faktorn 𝑝𝑝𝑘𝑘
𝑝𝑝𝑘𝑘−𝑟𝑟𝑘𝑘

 i ekvation (12) kommer att växa när 𝑡𝑡𝑘𝑘 närmar 

sig 𝑝𝑝𝑘𝑘. Det betyder att utbudet behöver öka i snabbare takt än vad efterfrågan minskar för att 

skuggpriset ska bli positivt. En större snedvridning på marknaden betyder således att en 

satsning, ∆𝑧𝑧𝑘𝑘, behöver ha en större positiv påverkan på utbudet än dess negativa effekt på 

efterfrågan för att få ett positivt skuggpris.   

 

Olofsfors bruk är en nyttighet och fler besökare kan ses som en direkt effekt av satsningar på 

bruksområdet. De bidrar till ökad konsumtion av verksamheter som finns tillgängliga på 

området och försäljningen på bruket ökar. Skuggpriser används i detta fall för att mäta 

välfärdsförändring av den direkta effekten av satsningen på Olofsfors bruk, detta kan illustreras 

med ekvation (10) och (11).  
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3.2.3 Indirekta välfärdseffekter  

Om ett projekt förändrar efterfrågan på sekundära marknader måste indirekta välfärdseffekter 

tas med i analysen (Boadway 2006). De indirekta effekterna är den sista termen i ekvation (8).8  

De indirekta effekterna, 𝑟𝑟𝑘𝑘, beror av snedvridningen på alla andra marknader som inte är k och 

hur konsumtionen på alla andra marknader påverkas av att projektet genomförs på marknad k. 

Vid diskreta förändringar kan de indirekta effekterna skattas i följande form:  

 

𝑟𝑟𝑘𝑘 = � 𝑡𝑡𝑗𝑗
∆𝑥𝑥𝑗𝑗
∆𝑧𝑧𝑘𝑘𝑗𝑗≠𝑘𝑘

 
(13) 

 

En indirekt effekt av satsningar på Olofsfors bruksområde är exempelvis konsumtion som 

uppstår på sekundära marknader. Om Olofsfors bruk blir mer attraktivt och lockar turister är 

det rimligt att de bidrar till ökad konsumtion i affärer, bensinmackar och hotell i kommunen.  

 

Skuggpriset från den primära marknaden, 𝑠𝑠𝑘𝑘, och skuggpriset från den sekundära marknaden, 

𝑟𝑟𝑘𝑘, summeras till the augmented shadowprice av projektet 𝑧𝑧𝑘𝑘. Den totala kostnaden av projektet 

𝑧𝑧𝑘𝑘 inkluderar både de direkta och indirekta effekterna av projektet.  

 

3.2.4 Externaliteter 

Externalitet är en effekt från produktion eller konsumtion som påverkar en tredje part utan att 

parten blir kompenserad för effekten (Boardman et al. 2001). En negativ externalitet medför en 

samhällskostnad och en positiv externalitet är förenat med en samhällsnytta. I en CB-analys 

måste detta inkluderas eftersom det påverkar den totala välfärden i samhället. Externaliteter är 

ett marknadsmisslyckande som ofta leder till att fel kvantitet av en vara produceras gentemot 

vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Staten använder skatter eller subventioner för att rätta 

dessa marknadsmisslyckanden och producera den kvantiteten där samhällsnyttorna och 

samhällskostnaderna inkluderas.  

 

                                                
8 Följande avsnitt baseras på Boadway (2006). 
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Figur 2. Visar en snedvridning på marknaden till följd av en negativ externalitet. 

 

I figur 2 illustreras en snedvridning på marknaden till följd av ett projekt med en negativ 

externalitet (Axelsson et al 1998). Utbudskurvan visar den privata marginalkostnaden för 

producenter och 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠-kurvan reflekterar samhällets marginalkostnad som består av den privata 

marginalkostnaden och kostnaden av externaliteten (Boardman et al 2001). Den privata 

marknaden kommer att producera 𝑞𝑞0 enheter till priset 𝑝𝑝0. Denna lösning är inte optimal 

eftersom marknadspriset är lägre än samhällskostnaden, 𝑝𝑝𝑠𝑠. Den samhällsekonomiskt optimala 

lösningen (𝑞𝑞∗,𝑝𝑝∗) maximerar välfärden för samtliga invånare i samhället. En marknad i second-

best setting karaktäriseras ofta av en dödviktsförlust till följd av snedvridningen, i figur 2 

illustreras detta av den blå arean ABC.  

 

3.2.5 Kollektiva varor 

Varor som definieras av icke-rivalitet i konsumtion och är icke exkluderbara kallas för 

kollektiva varor (Hultkrantz och Nilsson 2008). Icke-rivalitet innebär att individens konsumtion 

av en vara inte påverkar kvantiteten eller kvaliteten av samma vara för andra individer. 

Kollektiva varor kännetecknas också av icke exkluderbarhet vilket innebär att det inte går att 

utesluta individer från att konsumera varan. Varor som är karaktäriserade av båda dessa 

egenskaper benämns som genuint kollektiva varor medan de varor som endast har en av dessa 

egenskaper benämns som semikollektiva varor. Kulturmiljöer betraktas som semikollektiva 

varor då de besitter både egenskaper förknippade med privata och kollektiva varor (Paju 2002).  

  

C 

B 

A 
𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈𝑢𝑢𝑑𝑑 (𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑀𝑀𝑀𝑀)  

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑡𝑡𝐸𝐸𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟å𝑔𝑔𝑝𝑝𝑛𝑛 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 

𝑞𝑞∗ 𝑞𝑞0 

𝑝𝑝 

𝑞𝑞 

𝑝𝑝0 

𝑝𝑝∗ 

𝑝𝑝𝑆𝑆 
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3.3 Steg 3 - Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd 

(kvantifiering) 

För att jämföra projektets effekter bör de kvantifieras (Hultkrantz och Nilsson 2008). Hur stora 

är effekterna? I fallet Olofsfors bruk gäller det att urskilja hur värdefull kulturhistorien är. Steget 

syftar till att mäta intäkter och kostnader. 

 

3.3.1 Nuvärdesberäkning 

Vid rangordning av olika projekt sammanställs samhällets intäkter och kostnader till ett mått. 

Framtida nyttor och kostnader diskonteras för att beräkna ett nuvärde (NV). NV för ett projekt 

kan skrivas: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
𝐵𝐵𝑟𝑟 − 𝑀𝑀𝑟𝑟
(1 − 𝑟𝑟)𝑟𝑟

𝑇𝑇

𝑖𝑖=0

 
(14) 

 

Diskonteringsräntan r är konstant över tid och Bt och Ct är intäkter och kostnader för projektet 

i period t, vilket pågår från tidsperiod 0 till slutdatumet T (Boadway 2006). Är nuvärdet för ett 

projekt positivt innebär det att projektet är samhällsekonomiskt effektivt. Beslut kan rangordnas 

med hjälp av dess nuvärde vilket bestämmer vilket eller vilka projekt som bör genomföras. 

 

3.3.2 Arbetslöshet 

Under fullständig konkurrens motsvarar marginalkostnaden av arbetskraft priset av en extra 

enhet av arbetskraft. Lönen för individen antas motsvara den marginella produktiviteten av 

arbetskraft (Sugden och Williams 1978). Löner kan användas som ett mått för att värdera nyttan 

en arbetare tillför samhället. Arbetsmarknaden kännetecknas ofta av marknadsimperfektioner 

som uppstår på grund av skatter av olika slag (Boadway 2006). Vid förekomsten av skatter 

skapas en klyfta mellan det pris ett företag betalar arbetare och den nettoinkomst som arbetarna 

tar emot. Kostnader för att flytta arbetskraft till ny ort eller nytt yrke är även det en orsak till 

snedvridningar på arbetsmarknaden. 

 

Ett argument för att implementera ett projekt är att det skapar arbetstillfällen (Sugden och 

Williams 1978). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv stämmer detta endast om de nyanställda 
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arbetarna är minst lika effektiva eller effektivare i sin nya anställning. Produktiviteten hos en 

arbetare är ett mått på alternativkostnaden. Om anställda på bruket är mer effektiva på annan 

anställning i kommunen tillför de samhället större nytta.  

 

Individer som inte förvärvsarbetar medför en kostnad för samhället i form av skattebortfall och 

arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att undersöka om det finns möjligheter för 

individer att få arbete. Finns det möjlighet till annan anställning uppstår inga kostnader för 

samhället eftersom individen inte behöver ekonomiskt stöd. Huruvida en satsning på Olofsfors 

bruk är lönsam i termer av arbetstillfällen beror på om de anställda på bruket kan få anställning 

på annan plats i kommunen eller inte. Utifrån samhällets perspektiv spelar det ingen roll varifrån 

en individ får sin lön så länge de bidrar till samhället genom sin produktion. 

 

3.3.3 Kostnad av skattehöjningar 

Ett projekt kan finansieras både genom skatter och lån, i detta fall sker finansiering genom en 

skattehöjning. Sker finansieringen av ett projekt via skatter är kostnaden för projektet den 

alternativkostnad som följer av en skattehöjning. Detta skapar en dödviktsförlust när 

konsumenter ändrar sitt beteende till följd av en skatteökning (Boardman et al. 2001). 

Dödviktsförlusten som uppstår till följd av en skatt kallas för the excess burden. Denna 

dödviktsförlust kan mätas i the marginal cost of public funds (MCPF). Browning (1976) 

definierar MCPF som den direkta effekten av skatteökningen plus den marginella 

samhällskostnaden som uppstår i och med skatteökningen. 

 

Om kommunen ökar skatten på inkomst för att finansiera Olofsfors bruk kan detta innebära en 

dödviktsförlust i form av minskad arbetstid eller minskad konsumtion (Boardman et al. 2001). 

En skattefinansierad investering kan även göra det möjligt för kommunen att sänka skatten i 

framtiden om Olofsfors bruk ger fler arbetstillfällen eller ökad konsumtion, dödsviktsförlusten 

minskar. Ett projekt är välfärdsförbättrande om samhällsnyttan överskrider den totala kostnaden 

av en skatteökning.  

 

För att studera hur en skattehöjning påverkar välfärden krävs kunskap om individernas 

preferenser angående konsumtion och fritid.9 Med hjälp av dessa preferenser kan en eventuell 

dödviktsförlust från förändringen i skattesats mätas. Boadway (2006) ställer upp följande 

                                                
9 Detta avsnitt baseras på Boadway (2006). 
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nyttofunktion för ett representativt hushåll 𝑢𝑢(𝑐𝑐, ℓ, 𝑧𝑧) = 𝑐𝑐 + ℎ(1 − ℓ) + 𝑈𝑈(𝑧𝑧) där c är 

sammansatt konsumtion, ℓ är arbetsutbud och z är output för projektet. Funktionen ℎ(1 − ℓ) 

visar nyttan en individ upplever av fritid, den är ökande och konkav. Lönesatsen betecknas av 

w och staten inför en skattesats t på arbete, antag att det är en enhetsskatt. Hushåll kan inte 

påverka t eller z och tar dessa som givna. Maximera följande problem med avseende på ℓ för 

att få ett uttryck för arbetsutbudet: 

 

Max
ℓ

 (𝑤𝑤 − 𝑡𝑡)ℓ + ℎ(1 − ℓ) + 𝑈𝑈(𝑧𝑧) (15) 

 

Första ordningsvillkoret innebär att derivatan är lika med noll vilket ger ekvation ℎ′(1 − ℓ) =

𝑤𝑤 − 𝑡𝑡. Det ger att arbetsutbudet ℓ kan skrivas som en funktion av parametern (𝑤𝑤 − 𝑡𝑡).  

 

The maximum value function, 𝑝𝑝, är funktionen som maximerar värdet av nyttofunktionen när 

olika parametrar varierar (Boadway 2006). Den kommer att omsluta de optimerade 

nyttofunktionerna givet olika parametervärden. The envelope theorem visar att endast direkta 

effekter av förändringar i parametervärden behöver studeras, det används för att kunna utesluta 

förändringar i parametrar som inte påverkar resultatet. För detta problem är the maximum value 

function en funktion av parametrarna (𝑤𝑤 − 𝑡𝑡, 𝑧𝑧). Givet 𝑝𝑝(𝑤𝑤 − 𝑡𝑡, 𝑧𝑧) ger the envelope theorem: 

 

𝑝𝑝𝑟𝑟 ≡
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −ℓ(𝑤𝑤 − 𝑡𝑡), 𝑝𝑝𝑧𝑧 ≡
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 𝑈𝑈′(𝑧𝑧) 
(16) 

 

För att skapa ett uttryck för välfärdsförändring används ekvation (16) och sedan differentieras 

𝑝𝑝(𝑤𝑤 − 𝑡𝑡, 𝑧𝑧). Det ger ekvationen: 

 

𝑑𝑑𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑝𝑝𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧 = −ℓ𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑈𝑈′(𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧 (17) 

 

I detta exempel går det inte att låna vilket medför att statens budgetrestriktion, 𝑡𝑡ℓ(𝑤𝑤 − 𝑡𝑡) = 𝑧𝑧, 

måste vara uppfylld. För att förändringar ska kunna genomföras i 𝑡𝑡 och 𝑧𝑧 måste dessa 

förändringar tillfredsställa budgetrestriktionen. Derivera detta uttryck för att få 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑧𝑧/(ℓ −

𝑡𝑡ℓ′) vilket innebär att uttrycket för välfärdsförändring kan skrivas: 

 



 
22 

 

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑧𝑧

= �𝑈𝑈′(𝑧𝑧) −
ℓ

ℓ − 𝑡𝑡ℓ′
� = �𝑈𝑈′(𝑧𝑧) −

1
1 − 𝑡𝑡ℓ′/ℓ

� = �𝑈𝑈′(𝑧𝑧) −
1

1 − 𝜏𝜏𝜏𝜏
� 

(18) 

 

där 𝜏𝜏 = (𝑤𝑤 − 𝑡𝑡)ℓ′/ℓ är elasticiteten för arbetsutbudet och 𝜏𝜏 = 𝑡𝑡/(𝑤𝑤 − 𝑡𝑡) är en ad valorem-

skatt på arbete. Termen (1 − 𝜏𝜏𝜏𝜏)−1 är the marginal cost of public funds. Ekvation (18) beskriver 

hur the maximum value function ändras när staten ändrar dess investering i ett projekt. Detta 

kommer vara lika med hur mycket hushållets nytta ändras, 𝑈𝑈′(𝑧𝑧), minus the marginal cost of 

public funds. Om the marginal cost of public funds är större än 𝑈𝑈′(𝑧𝑧) innebär det att 

välfärdsförändringen är negativ och att projektet ej bör finansieras genom den förändringen av 

skatter.  

 

Olofsfors bruk är ett typexempel av ett projekt som finansieras med hjälp av skatter (Boadway 

2006). I detta fall sker ingen skatteökning då finansieringen redan finns med i den befintliga 

budgeten. Den här metoden appliceras i det fall där ett projekt kräver en ökning av skattesatsen 

för att finansieras. Detta innebär en extra samhällskostnad vilket måste tas i beaktning i en CB-

analys. Den totala kostnaden av att öka de offentliga utgifterna med en enhet reflekteras av the 

marginal cost of public funds.  

 

3.4 Steg 4 - Beräkna ett penningvärde för alla effekter 

När effekter av ett projekt är identifierade och kvantifierade skall de beräknas i monetära termer 

(Hultkrantz och Nilsson 2008). För att göra detta krävs det olika metoder för värdering. Bland 

annat studeras marknadspriser och betalningsvilja för icke-marknadsvaror. 

Marknadsimperfektioner är problematiska då de ger en felaktig bild av varornas faktiska värde.  

 

 

3.4.1 Alternativkostnaden 

Alternativkostnaden är ett mått som används i CB-analysen för att mäta ett projekts effektivitet. 

Alternativkostnaden av ett projekt är värdet av dess bästa alternativa användning och mäter 

värdet av vad samhället måste offra för att genomföra ett projekt (Boardman et al. 2001). 

Metoden används för att värdera de resurser som krävs för att genomföra ett projekt. 
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Alternativkostnaden för Olofsfors bruk är om kommunens bidrag på 500 000 kronor kan 

spenderas mer effektivt i ett annat projekt. 

 

3.4.2 Värdera varor som ej finns på marknaden 

Det finns varor som inte har någon specifik marknad. Det är då svårt att använda 

marknadspriserna som referens vid beräkning av penningvärde (Bohm 1972). Exempel på en 

sådan vara är kulturhistoria. För att ha möjlighet att värdera dessa effekter används alternativa 

metoder för att tillskriva icke-marknadsvaror ett värde. Syftet är att urskilja betalningsviljan 

och se om intäkterna för ett projekt överstiger kostnaderna. Ett sätt att identifiera individernas 

marginella betalningsvilja för dessa varor är genom att avgöra hur individerna hade agerat på 

en verklig marknad. 

  

3.4.3 Continguent valuation (CV) 

Existerar ingen marknad för varan är det en god idé att göra en betalningsviljestudie (Boadway 

2006). Istället för att observera de val som faktiskt utförs på en verklig marknad skapas ett 

hypotetiskt scenario där målgruppen ska svara hur de agerat i denna situation. Betalningsviljan 

för en specifik åtgärd visar hur mycket individer är beredda att betala för att få ta del av en vara. 

 

Det är problematiskt att utforma en enkät som ger tillförlitliga svar (Kolstad 2011). Det kan 

uppstå bias då respondenterna inte svarar sanningsenligt. Det är skillnad på att uppge vad man 

är beredd att betala för en viss vara i en enkät och sedan agera på samma sätt i verkligheten. 

Fördelen med att använda sig av en betalningsviljestudie i form av enkät är att den inkluderar 

existensvärdet. Individer som aldrig kommer besöka Olofsfors kan ändå ha en betalningsvilja 

för att bevara av kulturhistoriska områden.  

 

3.4.4 Compensating variation and equivalent variation 

Genom att analysera hur en individs nytta förändras i samband med en prisändring kan ett 

penningvärde sammankopplas med förändringen i nytta (Boardman et al 2001). Den summa en 

individ måste kompenseras med för att nå samma nyttonivå som innan en prisförändring kallas 

för compensating variation (CV). Detta mått används för att mäta förändringen i nyttan till följd 
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av en prisförändring och kan appliceras både vid prisökningar och prissänkningar (Gravelle och 

Rees 2004). Compensating variation uttrycks enligt ekvation (19): 

 

𝑀𝑀𝑁𝑁 =  𝑚𝑚(𝑝𝑝0,𝑢𝑢0)  −  𝑚𝑚(𝑝𝑝1,𝑢𝑢0) (19) 

 

där 𝑢𝑢0,𝑝𝑝0 syftar till nyttan och priset före en prisförändring och 𝑝𝑝1 är priset efter en 

prisförändring. 𝑝𝑝1 motsvarar en vektor av priser på både efterfrågade varor och faktorutbud i 

den nya situationen. 

  

Ytterligare en metod för att estimera individers betalningsvilja gentemot ett policybeslut är att 

studera equivalent variation (EV) vilket liknar compensating variation (Gravelle & Rees 2004). 

EV visar den summa pengar en individ är beredd att betala innan en prisförändring för att den 

inte ska genomföras. EV beskriver hur mycket pengar en individ behöver kompenseras med i 

situationen 𝑝𝑝0 för att hen ska uppnå 𝑢𝑢0 med den nya prisnivån 𝑝𝑝1 och med den ursprungliga 

inkomsten. Equivalent variation uttrycks enligt följande ekvation: 

 

𝐸𝐸𝑁𝑁 =  𝐸𝐸(𝑝𝑝0,𝑢𝑢1)  −  𝐸𝐸(𝑝𝑝1,𝑢𝑢1) (20) 

  

CV och EV är båda legitima mått av förändring i nyttonivåer trots att de kommer att visa olika 

värden (Boadway 2006). De används för att sätta ett monetärt värde på välfärdsförändringar till 

följd av ett projekt. Modellerna använder olika referenspriser men i praktiken har det liten 

betydelse vilket referenspris som används.  

 

3.5 Steg 5 - Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för varje 

projekt 

Projekt handlar om att använda resurser idag för att få avkastning i framtiden (Sugden & 

Williams 1978). Det kan även vara ett beslut om att ta sig an framtida kostnader i utbyte mot 

nytta idag. Det finns en osäkerhet för hur framtiden kommer att se ut därför att nyttor idag har 

större värde än imorgon (Boadway 2006). För att jämföra projekt över tid diskonteras samtliga 

kassaflöden. 
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𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
𝐵𝐵𝑟𝑟 − 𝑀𝑀𝑟𝑟
(1 − 𝑟𝑟)𝑟𝑟

𝑇𝑇

𝑖𝑖=0

 
(21) 

  

Samhällets diskonteringsränta, 𝑟𝑟, är värdet på tiden. Detta är applicerbart i det fallet då 

kapitalmarknader är perfekta, om alla hushåll möter samma ränta och om det inte förekommer 

externaliteter på grund av hushållens sparande (Boadway 2006). Det är vanligt att 

diskonteringsräntan skiljer sig mellan olika aktörer och hushåll. Detta uppstår när det är 

snedvridningar på kapitalmarknaden som beror på skatter, förmedlingskostnader och skillnader 

i spar- och låneräntor (Boadway 2006). Problem kan uppstå på grund av asymmetrisk 

information. Under dessa omständigheter finns det ingen gemensam diskonteringsränta utan 

denna är i praktiken en genomsnittlig diskonteringsränta. 

  

Sparande kan ses som en omfördelning av resurser mellan olika generationer (Boadway 2006). 

Hushållen sparar för utjämning av sin konsumtion över tid eller osäkerhet inför framtiden. 

Externaliteter skapas när sparade tillgångar används för investeringar. Investeringar tillför 

samhället nytta genom att generera kunskap och framsteg. Vid förekomsten av denna positiva 

externalitet tenderar sparandet i ekonomin att vara för lågt i förhållande till vad som skulle vara 

samhällsekonomiskt optimalt.  

 

För att bestämma samhällets diskonteringsränta krävs det att beslutsfattare beaktar hushållens 

preferenser angående konsumtion idag gentemot konsumtion i framtiden samt externaliteter 

som uppstår på grund av sparande. 

  

3.6 Steg 6 - Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer 

En CB-analys är ofta förenat med stor osäkerhet (Hultkrantz och Nilsson 2008). Nettonuvärdet 

som beräknar den totala nyttan anger inte känsligheten i oberoende variabler. Osäkerhet bör 

uppmärksammas för att minska risken för felaktiga beslut. För att analysera hur känsligt ett 

utfall är utförs en känslighetsanalys. I detta steg ges en rekommendation utifrån det resultatet 

som har beräknats i CB-analysen.  

 

En känslighetsanalys studerar hur resultatet av en kalkyl påverkas när viktiga parametrar 

förändras (Bohm 1972). Analysen används för att identifiera hur förändringar i oberoende 
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variabler påverkar den beroende variabeln. Vid beslutsproblem som innefattar osäkerhet kan 

sannolikheter tillskrivas olika scenarion och sannolikhetsexperiment utförs för att bestämma 

hur känslig en prognos är för förändringar i olika parametrar. 

 

4. Fallstudie Olofsfors bruk 

I följande avsnitt appliceras den teoretiska metoden för en CB-analys på Olofsfors bruk. Stegen 

kommer att kopplas till ekonomisk teori och under varje steg återfinns en kort diskussion kring 

möjliga utfall. 

 

4.1 Steg 1 - Vilka personers nytta och kostnad ska inkluderas? 

Studiens syfte är att undersöka det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors bruk. De personer 

som inkluderas i studien är medborgarna i Nordmalings kommun. En större målpopulation 

kräver mer resurser för att mäta den totala välfärdsförändringen. Avgränsningen tillåter oss att 

bortse från undanträngningseffekter som uppstår utanför kommunen till följd av Olofsfors bruk. 

Utifrån de metoder som används för att bestämma det samhällsekonomiska värdet av Olofsfors 

bruk påverkas inte resultatet i någon större utsträckning av denna avgränsning, men vid 

ytterligare test är avgränsningen viktig för att få ett hanterbart material.  

 

4.2 Steg 2 - Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering) 

Bruket i sig är inte en genuint kollektiv vara då det finns kostnader för transport till området. 

Olofsfors bruksområde betraktas som en semikollektiv vara. Det är en privat vara i den mån det 

är möjligt att exkludera individer, en guidad visning konsumeras av en individ och möjliggör 

exkludering. Den kulturhistoria som är förenad med Olofsfors bruk är en genuint kollektiv vara 

då ingen individ kan hindras från att uppleva välbehag från dess existens.  

 

Intäkter Kostnader 

Kulturhistoria Underhålla och drift av verksamhet 

Försäljning av varor och tjänster Marknadsföring 
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Försäljning för andra aktörer10 Räntekostnader 

Bidrag MCPF 

 Anställningsavgifter  

 Produktionskostnader 

 Löner 

Tabell 1. Kostnader och intäkter för Olofsfors bruk. 
 

Tabell 1 är en sammanställning av intäkter och kostnader som är förenade med bruket. De 

samhällsekonomiska intäkterna och kostnaderna utgörs av de intäkter och kostnader som inte 

inkluderas i en företagsekonomisk kalkyl, exempelvis värdet av kulturhistoria eller 

externaliteter.  
 

4.2.1 Intäkter 

Kulturhistoria är en samhällsekonomisk intäkt då det tillför ett värde för invånarna i kommunen. 

Den kulturhistoria som är förknippad med bruket tillför ett mervärde för individerna i 

Nordmalings kommun vilket leder till direkta och indirekta effekter.  

 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum bedriver försäljning av både varor och tjänster. Försäljningen 

innefattar bland annat mat, böcker, egna varor med Olofsfors logga, guidningar samt entréer. 

Denna försäljning av varor och tjänster räknas som en intäktspost. Konsumtion av brukets varor 

och tjänster räknas endast som en samhällsekonomisk intäkt om konsumtionen inte hade skett 

i alternativfallet. Hade konsumtionen skett på en annan plats i kommunen hade det endast varit 

omfördelning av konsumtion.  

 

Det finns andra aktörer på bruket som hyr lokaler av stiftelsen. Intäkterna från dessa aktörer 

räknas även det som en samhällsekonomisk intäkt. För att beräkna nyttan av deras försäljning 

behövs försäljningssiffror och ytterligare studier för att identifiera intäkterna i alternativfallet. 

Däremot kan hyran som dessa aktörer betalar för sina lokaler användas för att skatta ett 

penningvärde av försäljningen. För att aktörerna ska tycka att det är lönsamt att bedriva sin 

verksamhet på Olofsfors bruk måste vinsten överstiga hyran av lokal samt materialkostnader 

                                                
10 För andra aktörer på bruket utöver stiftelsen. 
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för produktion av deras varor. Därmed är denna intäktspost uppskattad till hyresintäkterna från 

dessa verksamheter.   

 

Givetvis kan försäljningen av varor och tjänster på bruket, oavsett aktör, vara en del av den 

betalningsvilja som är sammankopplat med kulturhistoria. Den nyttan som individer upplever 

på Olofsfors bruk kan vara högre om det finns aktiviteter och försäljning på området, vilket 

innebär att betalningsviljan för bruket kan vara högre om Olofsfors bruk har tjänster och varor 

att erbjuda. I det fallet blir intäkten till följd av försäljning en del av intäktsposten kulturhistoria. 

Kulturhistoria beräknas med individernas betalningsvilja, och om försäljningen på bruket ingår 

i individens betalningsvilja kan det innebära dubbelräkning om försäljning och kulturhistoria 

ses som två separata intäktsposter. Alltså skulle försäljning av varor och tjänster inte kunna 

räknas som en intäkt i det fallet.  

 

I denna studie värderas kulturhistoria med hjälp av en tidigare studie där gällande ett 

kulturreservat. Detta kulturreservat består av stora områden och historiska byggnader, men har 

tillskillnad från Olofsfors bruk inte någon affärsverksamhet. Det värde för kulturhistoria som 

bestämdes i den studien visar värdet för historiska byggnader och naturområden. Då resultatet 

från den studien används för att prissätta värdet av kulturhistoria innebär det intäkterna för 

stiftelsen och de övriga aktörerna på bruket kan hanteras som separata intäktsposter och är 

samhällsekonomiska intäkter utöver nyttan av kulturhistoria.   

 

En stor del av stiftelsens intäkter består av bidrag, varav 500 000 kronor kommer från 

kommunen. Bidrag som kommer från Nordmalings kommun ses i en samhällsekonomisk kalkyl 

som en omfördelning av skattemedel då vi avgränsar studien till kommunen. Det kommunala 

bidraget ses snarare som en samhällsekonomisk kostnad i termer av MCPF. Övriga bidrag som 

tillfaller Olofsfors bruk kommer från Länsstyrelsens kulturmiljö, Länsarbetsnämnden och Carl 

Wikströms stiftelse för skötsel av bruksområdet. Dessa bidrag räknas som en intäkt eftersom 

om bruket inte funnits hade bidragen inte kommit kommunen till nytta. Bidragen som kommer 

från organisationer utanför kommunen kan spegla ett uppskattat samhällsekonomiskt värde för 

aktörer utanför kommunen. Därmed är bidrag som kommer utifrån kommunen en intäktspost i 

den samhällsekonomiska kalkylen.  
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4.2.2 Kostnader 

För att individer ska kunna ta del av Olofsfors bruk och uppleva nytta krävs det underhåll av 

bruksområdet. Stiftelsens utgifter räknas som kostnader eftersom dessa pengar hade kunnat ha 

en alternativ användning. Varje år spenderar stiftelsen en summa för att marknadsföra bruket 

och de har även årlig kostnad för tidigare lån. 

 

I och med att kommunen subventionerar Olofsfors bruk med skattepengar påverkar detta 

konsumtionen inom kommunen. En skatteökning kan skapa en snedvridning på hela marknaden 

och detta leder till en kostnad om den totala konsumtionen i kommunen minskar. Denna kostnad 

mäts i MCPF. Storleken av MCPF är svår att bestämma men är enligt Jacobsen och Thustrup 

(2003) mellan 20 procent och 120 procent av skatteintäkten. Av denna skatteintäkt varierar 

kostnaden mellan 100 000 och 600 000 beroende på vilka antaganden som finns gällande 

arbetsutbud och värdet av fritid.  

 

En annan kostnad som bör diskuteras är produktionskostnaderna för de varor och tjänster som 

bruket tillhandahåller. Detta gäller produktionskostnader för både stiftelsen och de aktörer som 

hyr in sig på området. Utifrån det datamaterial som vi har att tillgå finns inte 

produktionskostnader för övriga aktörer utöver stiftelsen och därför har vi inte kunnat utföra en 

skattning på denna kostnad i den slutgiltiga kalkylen. 

 

Hyra av lokaler är en samhällsekonomisk kostnad eftersom det tar upp resurser som kan 

användas på annat sätt. I fallet Olofsfors bruk är lokalerna så pass unika att det är svårt att hitta 

aktörer som kan bedriva verksamhet på området. Det är därför rimligt att anta att lokalerna står 

tomma och alternativkostnaden blir då noll. Därav är den samhällsekonomiska kostnaden för 

hyra lika med noll. Driftkostnaderna för lokalerna räknas med i de totala driftkostnaderna för 

hela bruksområdet för hela bruksområdet då det är stiftelsen som ansvarar för att rusta upp 

dessa. 

 

Löner är en företagsekonomisk utgift för stiftelsen eftersom det är resurser som kan spenderas 

på ett alternativt användningsområde. Det antas det att byggnadsvårdaren och intendenten kan 

få en annan anställning inom kommunen. Lönen för de anställda på bruket är kostnaden för den 

produktion som de anställda utför. I detta fall är kostnaden av löner detsamma som kostnaden 

av den arbetskraft som behövs för att bevara bruket. Arbetsgivaravgifter och andra avgifter som 
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uppstår i samband med anställningar är en kostnad för stiftelsen och ingår även i de 

samhällsekonomiska kostnaderna för att driva Olofsfors bruk. 

 

Det finns ett antal lönebidragsanställda på bruket. Lönebidragsanställningen innebär att 

stiftelsen betalar full lön och anställningsavgifter för dessa mot att de får tillbaka en andel av 

lönen i form av bidrag. Denna anställningsform finns för att öka arbetsförmågan hos individer 

med funktionsnedsättningar och det ger indikationer på att dessa har svårigheter att få en 

anställning. Givet att dessa individer hade varit arbetslösa i alternativfallet och att värdet av 

deras fritid är lågt är då alternativkostnaden noll. I den samhällsekonomiska kalkylen innebär 

detta såldes att den samhällsekonomiska kostnaden för lönebidragsanställda är noll. 
 

4.3 Steg 3 - Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd 

(kvantifiering) 

De identifierade intäkterna och kostnaderna kan beräknas i monetära termer. Det finns andra 

effekter som uppstår i samband med bruket. Steget syftar till att kvantifiera och bestämma 

storleken av de olika intäkts- och utgiftsposterna.  

 

4.3.1. Intäkter 

De flesta intäkterna som är identifierade kan kvantifieras utifrån dess marknadspriser. Intäkter 

från försäljning av varor och tjänster kan till viss del ses som en värdetransferering inom 

kommunen och borde ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uteslutas. Muntliga uppgifter från 

anställda på bruket menar att det uppskattningsvis är 50 procent av besökarna som kommer 

utifrån kommunen. Detta medför en intäkt för kommunen då det är rimligt att dessa besökare i 

annat fall bara hade passerat kommunen om bruket inte hade funnits. Ungefär hälften av vinsten 

från brukets försäljning av varor och tjänster uppstår till följd av bruket. Om bruket inte hade 

funnits hade besökarna konsumerat utanför kommunens gränser och nyttan från konsumtionen 

hade tillfallit en annan kommun.   
 

Kulturhistoria definieras som en genuint kollektiv vara. Det innebär svårigheter vid 

kvantifiering av den samhällsekonomiska vinsten eftersom det inte finns några marknadspriser 

att tillgå.  

 



 
31 

 

4.3.2 Kostnader 

Drift av verksamhet, marknadsföring, löner och räntekostnader bestäms utifrån marknadspriser. 

MCPF däremot beror på individernas preferenser för arbete och fritid. Baserat på tidigare 

studier på detta område varierar MCPF mellan 20 - 120 procent av skatteintäkten. I denna studie 

antas att MCPF antar ett värde på 70 procent vilket är ett medelvärde av kostnaden för MCPF. 

Detta är en osäker skattning vilket måste tas med vid bedömning av resultatet i studien.  

 

4.3.1 Direkta effekter, indirekta effekter och externaliteter 

Ett kulturarv innebär både indirekta effekter och externaliteter för kommunen. En direkt effekt 

är att turister bidrar med konsumtion i kommunen. En indirekt effekt kan vara att ett kulturarv 

gör kommunen mer attraktiv och medför ett positivt inflyttningsnetto (Paju 2002).  Paju visar 

att kulturmiljöer som upprustas i kombination med stärkt infrastruktur har goda effekter på 

regionens attraktivitet. För att denna satsning ska medföra ett positivt inflyttningsnetto kräver 

det investeringar inom exempelvis infrastruktur och bostäder. Om Nordmalings kommun 

liksom Tierps kommun kan dra nytta av närheten till en stor universitetsstad kan investeringar 

i Olofsfors bruk ha en positiv effekt på inflyttning. Att endast rusta upp bruket ger troligtvis 

ingen effekt på nettoinflyttningen om de inte kombineras med de övriga variablerna såsom 

bostadsbrist, låga bostadspriser, pendlingsmöjligheter till Umeå och marknadsföring. 

 

Ökad miljöpåverkan är en negativ externalitet som sannolikt uppstår i samband med Olofsfors 

bruk. De flesta besökarna på bruket tar sig dit med färdmedel som kräver fossila bränslen och 

medför buller. Boende i närheten blir inte kompenserade för negativa externaliteter. Om denna 

effekt är stor måste den inkluderas som en kostnad i kalkylen. I fallet Olofsfors bruk har det 

inte identifierats några betydande externaliteter, därför exkluderas dessa ur analysen. 
 

4.4 Steg 4 - Beräkna ett penningvärde för alla effekter (värdering) 

Kostnader och intäkter för bruket beror bland annat på säsong, avkastning av portfölj och antalet 

aktörer som hyr lokal och är verksam på området. I denna studie finns inte tillgång till alla 

aktörers årsredovisningar vilket är önskvärt för att räkna ut ett fullständigt samhällsekonomiskt 

värde av Olofsfors bruk. Med de uppgifter som finns tillgängliga har vi sammanställt stiftelsens 

Olofsfors bruksmuseums intäkter och kostnader samt de samhällsekonomiska intäkterna och 

kostnaderna som är förenade med bruket. Underhåll och drift av verksamhet innefattar 
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kostnader i form av mark- och byggnadsvård och även kostnader för representation, telefoni 

och liknande kostnader.  

 

Intäkter  

Försäljning av varor och tjänster  237 000 kronor 

Försäljning för andra aktörer 250 000 kronor 

Bidrag 749 000 kronor 

Kulturhistoria 411 984 kronor 

Summa  1 647 984 kronor 

Tabell 2. Sammanställning av intäkter. 

 

Kostnader  

Underhåll och drift av verksamhet 432 000 kronor 

Marknadsföring 135 000 kronor 

Räntekostnader 47 500 kronor 

MCPF 350 000 kronor 

Anställningsavgifter11 135 200 kronor 

Produktionskostnader12 Okänt 

Löner 460 000 kronor 

Summa 1 559 700 kronor 

Tabell 3. Sammanställning av kostnader.  
 

4.4.1 Betalningsviljestudie: Contingent valuation 

Olofsfors bruk karaktäriseras av en del egenskaper som utgör en kollektiv vara. De största 

värden är icke-marknadsvärden då de främst har ett kulturhistoriskt värde. Marginalkostnaden 

för ytterligare en besökare är närmare noll men bruket kräver stora summor i driftkostnad för 

att bevara den kulturhistoriska miljön. Vi har tagit del av tidigare studier för kulturhistoriska 

bruk och dess påverkan på samhället för att kunna göra en värdering. Studien från 

Riksantikvariatämbetet avgränsade undersökningpopulationen till vuxna individer13. Vid 

                                                
11 Anställningsavgifter inkluderar semesterlön, bilersättning, pension, arbetsgivaravgift samt försäkring. 
Kostnaden för anställda som ej är lönebidragsanställda och är baserat på en genomsnittlig kostnad per person.  
12 För aktörer på bruket utöver stiftelsen. 
13 Individer mellan 18-75 år. 
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beräkningar för betalningsviljan kommer samma del av populationen att jämföras för att inte 

ge ett missvisande resultat, dock är målet med denna studie att utröna det samhällsekonomiska 

värdet för alla invånare oavsett ålder. Därför kommer det slutgiltiga resultatet av denna 

beräkning att vara lägre än det egentliga kulturhistoriska värdet för alla invånare i Nordmalings 

kommun.  

 

I Nordmalings kommun finns det 5722 vuxna invånare år 2012 (SCB 2013). Studien i 

Jönköping visar att medelbetalningsviljan för att införa ett kulturreservat är 72 kronor per år 

och person (Riksantikvariatämbetet 2010). Appliceras medelbetalningsviljan från studien i 

Jönköping på invånarna i Nordmalings kommun beräknas en total betalningsvilja på 411 984 

kronor för att bevara Olofsfors bruk. Denna summa understiger det bidrag som kommunen ger 

bruket årligen. Summan som invånarna i Nordmalings kommun är villiga att betala och den 

summa som kommunen faktiskt betalar är relativt lika. Det skiljer cirka 90 000 kronor mellan 

den betalningsvilja som studien föreslår och bidraget som kommunen betalar. Denna summa 

kan troligtvis återfinnas i andra intäktsposter som indirekta effekter eller externaliteter. 

 

4.4.2 Förändring i skattesats 

I teorin kan det beräknas hur mycket skattesatsen kan sänkas om Nordmalings kommun inte 

ger bidrag till Olofsfors bruk. År 2012 har Nordmalings kommun en skatteinkomst på 277 

miljoner kronor. Betalas inte 500 000 kronor i bidrag till Olofsfors bruk kan skattesatsen för en 

godtycklig invånare sänkas med cirka 0,06 procentenheter14. I monetära termer innebär detta 

en genomsnittlig minskning av skatten med ungefär 87,38 kronor15 per person och år. Detta kan 

tolkas som det en genomsnittlig invånare betalar för att finansiera bruket. Det innebär att varje 

individ får 87,38 kronor mer att konsumera varje år, det skulle inte påverka marknaden i 

kommunen nämnvärt.  

 

                                                
14 Se bilaga 4 för utförligare uppgifter. 
15 Se bilaga 4 för utförligare uppgifter. 
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4.5 Steg 5 - Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för 

projektet 

Enligt avgränsningen i studien är analysen begränsad till ett år och därför utförs ingen 

diskontering av nettovärdet. Om studien sträckt sig över flera tidsperioder borde förfall av 

kapital och framtida avkastning inkluderas i analysen. Många offentliga projekt har färdiga 

räntesatser för diskontering bestämda av relevant myndighet, exempelvis trafikverket, 

naturvårdsverket och boverket. Dessa räntesatser varierar mellan 0 - 8 procent. En 

standardiserad räntesats för projekt inom samma sektor medför en kontinuitet mellan projekt 

då diskonteringsräntan har stor betydelse för utfallet av en studie. 

 

4.6 Steg 6 - Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer 

Känslighetsanalyser är särskilt viktiga vid stora investeringsprojekt som påverkar många 

individer över en längre tidsperiod, exempelvis investeringar i infrastrukturprojekt. De har en 

stor investeringskostnad i tidsperiod noll och beräknas hålla en längre tid. Desto längre tid ett 

projekt sträcker sig, desto större blir osäkerheten över framtida nyttor och kostnader.  Olofsfors 

bruk ses som ett projekt med löpande kostnader varje år utan någon investeringskostnad i 

tidsperiod noll. 

 

Det är rimligt att anta att bruket är känsligt för framtida externa effekter såsom en ekonomisk 

chock eller en naturkatastrof. En ekonomisk chock i termer av lågkonjunktur innebär att 

konsumtionen för kultur troligtvis skulle minska. En naturkatastrof i form av extremt väder kan 

påverka brukets kapital och göra bruket mindre intressant som turistmål. Gällande framtida 

kostnader ser vi inga större förändringar eftersom sannolikheten för sådana extrema händelser 

är försumbar.  

 

Den skattning som gjorts av värdet för MCPF är väldigt grov och värdet kan variera i båda 

riktningarna. Det är osäkert vilket värde MCPF antar vilket skapar en osäkerhet av resultatet. 

Om MCPF antar ett värde på 90 procent eller mer kommer rekommendationen i studien att 

ändras.  
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4.6.1 Rekommendation 

Olofsfors bruk är ett unikt historiskt område med många kulturarvsbyggnader. Det är ett av 

Sveriges bäst bevarade järnbruk. Restaurering av kulturbruk sker i flera delar av Sverige och 

det har påvisats positiva effekter för bygden. Exempelvis kan det medföra ökad konsumtion, 

positivt inflyttningsnetto och stärka den regionala identiteten. En investering i Olofsfors bruk 

kan möjliggöra fortsatt regional utveckling för kommunen enligt tidigare studier. 
 

Det material som är till underlag för analysen är bokföring från bruket och tidigare studier om 

betalningsvilja för kulturhistoria. Enligt denna kalkyl är Olofsfors bruk ett effektivt projekt då 

de totala intäkterna är överstiger kostnaderna för bruket. Läsaren bör ha i åtanke att denna kalkyl 

ska ses som en grov estimering där vi uppskattat värden enligt det datamaterial som har 

tillhandahållits. Några poster har inte kunnat beräknas och har därför är storleken på dessa 

okända. MCPF antas vara 350 000 kronor16 baserat på tidigare studier men det är en grov 

skattning då MCPF antas kunna variera mellan 20 – 120 procent av skatteintäkten ifråga. Både 

produktionskostnaderna och intäkterna för övriga aktörer på bruket finns inte att tillgå. Det är 

dock rimligt att anta att intäkterna överstiger produktionskostnaderna eftersom de annars hade 

gått med förlust. Utfallet av våra beräkningar ger därför en rättvis bild av verkligheten. 

 

5. Diskussion 

Studiens syfte är att värdera Olofsfors bruk utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och om 

den subvention som Nordmalings kommun ger används på ett effektivt sätt. Det finns icke-

kvantifierbara värden, exempelvis indirekta effekter som ej har uppskattats i monetära termer. 

Även kulturhistoria är svårt att värdera och för att få en mer utförlig analys av Olofsfors bruks 

samhällsekonomiska värde bör en betalningsviljestudie genomföras. Medelbetalningsviljan för 

att bevara Olofsfors bruk är uppskattad till 72 kronor per person och år. Om kommunen inte 

subventionerar Olofsfors bruk kan en skatteminskning ske med cirka 87 kronor. 

Medelbetalningsviljan understiger den summa som varje individ betalar för att subventionera 

bruket. Det innebär att om endast kulturhistoria värderas är bruket inte motiverat ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv eftersom dess kostnader överstiger dess samhällsvärde. Det 

                                                
16 70 procent av kommunens bidrag.  
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finns dock andra intäkter som bör inkluderas i kalkylen. Observera att det inte genomförs en 

betalningsviljestudie, den faktiska betalningsviljan kan både överstiga och understiga 72 

kronor. Det innebär att de monetära värdena för kulturhistoria som skattats i denna studie inte 

är helt tillförlitliga och därför bör ses som riktlinjer. 

 

Avslutningsvis kan detta ses som en generell genomgång av en CB-analys som belyser olika 

avsnitt och problem som kan uppstå. Syftet är att öka förståelsen och intuitionen för CB-analys 

som ämne. En CB-analys är en relevant metod för att värdera de regionala resurserna utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. En pågående debatt är urbaniseringen som medför att 

minskade resurser investeras i landsbygdsområden. Detta är relevant för regional utveckling då 

det belyser problematiken med resursallokering. 

 

5.1 Vidare forskning 
För att kunna utföra en djupare värdering av brukets betydelse för samhället bör en 

betalningsviljestudie och en alternativkostnadsstudie genomföras. Det blir då en mer adekvat 

bedömning av det totala värdet och utvärdering av om skattepengarna används mest effektivt i 

detta scenario. Analysen skulle också kunna utökas till att omfatta en längre tidsperiod och ett 

större område än Nordmalings kommun.   
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Bilaga 1 
Materialet består av budget 2013 där uppgifter finns för år 2012 intäkter och kostnader. 

 
 

Intäkter och kostnader Olofsfors bruk 

2012 

  

INTÄKTER 2012 

    

Försäljning tjänst, 25% 287 000 

Nordmalings kommun   

Olofsfors vägförening   

Olofsfors AB   

Bo på bruket   

SCA 25000 

Övriga tjänster ex julmarknad   

  12000 

Annonskoordinering   

    

Försäljning tjänst, 6%   

Arrangemang (lucia) 20000 

    

Försäljning momsfri   

Guidningar samt 70000 

Entreer   

    

Försäljning varor, 25%   

OF produkter 25000 

marknad   

    

Försäljning varor, 12%   

 godis och korv 25000 

    



 
40 

 

Försäljning varor, 6 %   

Böcker 10000 

Summa försäljning 474000 

    

Hyror 250000 

    

Kolförrådet :x 12   

Transformator i hyttan   

Kvarnen   

Masugnen   

Bodlängorna á 500 kr/vecka   

Förrådsbyggnaden s-smedjan   

Bagarstugan   

  

Herrgården,  x 12 mån   

Manufaktursmedja, totalt 3 st   

Skolan för kaférörelse,x 7 + 5mån    

Kusken ateljé, x12 mån   

Kusken ateljé,  x 6 mån   

    

Summa hyror   

    

Bidrag   

Brandförsäkr 19000 

Barbro Westerberg 129000 

Brandförsäkr   

Carl Wickström 20000 

Länsarbetsnämnden 485000 

RAÄ/länsstyrelsen kulturmiljö 80000 

Kommunala bidrag, lönebidrag 35000 

Kommunala bidrag 500000 

Summa bidrag 1249000 
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SUMMA INTÄKTER 1973000 

    

KOSTNADER   

Köp av datorer 10000 

Inköp av varor och material   

Summa   

    

Sotning 0 

Vatten och avlopp 30000 

Snöröjning/sandning   

Renhållning/städning 10000 

Rep. och underhåll fastighet/entreprenörer 10000 

Rep. och underhåll fastighet/eget arbete 5000 

Markvård/drivmedel 15000 

Försäkringspremie fastighet 25000 

Hyra arb.mask 16000 

Hyra inventarier (kopiator) 1000 

El för drift 130000 

Förbrukningsinventarier 5000 

Programvaror 5000 

Förbrukningsmaterial 10000 

Arbetskläder och skyddsmaterial 2000 

Rep och underhåll   

Summa 274000 

    

Resekostnader   

Mat och logi   

Kurs och konferensavgifter   

framtidsseminarie   

Annonsering 120000 

Annons gemensam   
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Reklamtrycksaker 8000 

Utställningar och mässor 5000 

Övrig reklam 2000 

Summa 135000 

    

Representation, avdragsgill 2000 

Representation, ej avdragsgill   

Kontorsmaterial 5000 

Trycksaker   

Fast telefoni 8000 

Mobiltelefoni 10000 

Datakommunikation/bredband 8000 

Porto 1000 

Företagsförsäkr 1000 

Redovisningstjänst 30000 

IT-tjänster 5000 

Konsultarvoden 10000 

Bankkostnader 4000 

Övriga främmande tjänster 50000 

Köp av informationstjänster   

Byggentreprenörer, mm   

Artister o dyl   

Tidningar 4000 

Föreningsavgifter, avdrag gill 20000 

Olofsfors vägförening   

Övriga föreningar   

Summa 158000 

    

total   

Vaktmästare, 50%, lönebidrag 120000 

Vaktmästare, 100%, lönebidrag 240000 

Guider 15000 
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Handledare prova-på-smide 30000 

Städning   

Semesterlön, kollektivanställda 5000 

total   

intendent 100%,  140000 

byggnadsvårdare, 60 %  320000 

Administratör, 50%, lönebidrag 130000 

Semesterlön, tjänstemän 10000 

Skattefria bilersättningar 7000 

Individuella pens förs Collectum 35000 

Arbetsgivaravgifter 260000 

Soc avgifter semesterlön 6000 

Fora (AMF enl avtal) 20000 

Summa 1338000 

    

Avskrivning av maskiner och inventarier 2500 

Summa   

    

Räntekostnader 45000 

SEB  

SHB   

Summa 47500 

    

SUMMA KOSTNADER 1952500 

    

BERÄKNAT RESULTAT 20500 
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Bilaga 2 
Sammanställning av övriga aktörer på bruket. 

 

Aktörer på bruket (hyr lokal av stifelse) Aktörer på bruket (hyr av privat aktör) 

1 Keramiker 1 Glasblåsare 

1 Träskulptör 1 Smed 

1 Konstnär Galleri 

Kafé Anno 1762  

Olofsfors bruksmuseum  

Olofsfors byggnadsvårdbutik  

Olofsfors Herrgård – Restaurang, konferens och 

logi 

 

Bodlängan (uthyrd under sommaren)  
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Bilaga 3 
Sammanställning över antal besökare för Olofsfors bruk. 

 

 2010 2011 2012 2013 

Besökare på bruket  30 000 30 000 30 150 28 900 

Gästnätter på Herrgården 

och annat boende 

1 321 1 314 1 285 1 380 

 

Antal besökare på guidad 

visning 

2012 2013 

Sommaren 169 172 

Övriga året 1 058 1 070 

Totalt 1 227 1 242 
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Bilaga 4 
Härledning av 𝜌𝜌 

 

Elasticiteten av den marginella samhälleliga kostnaden skrivs som:  

 
𝑑𝑑𝑤𝑤′(𝑢𝑢)
𝑤𝑤′(𝑢𝑢)
𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑢𝑢

=
𝑑𝑑𝑤𝑤′(𝑢𝑢)𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑢𝑢 ∙ 𝑤𝑤(𝑢𝑢)

=
𝑤𝑤′′(𝑢𝑢)𝑢𝑢
𝑤𝑤′(𝑢𝑢)

= −𝜌𝜌 

 

Detta innebär att 𝜌𝜌 kan skrivas som: 

𝜌𝜌 = −
𝑤𝑤′′(𝑢𝑢)𝑢𝑢
𝑤𝑤′(𝑢𝑢)
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Bilaga 5 
Uträkning av förändring i skattesats till följd av subvention av Olofsfors bruk. 

 

Skattesats Nordmalings kommun 2012: 33,55 procent 

Totala skatteintäkter 2012: 277 000 000 kronor 

Skattebasen: 825 633 383 kronor 

 

277 000 000
0,3355

≈ 825 633 383 

 

Om kommunen inte subventionerar Olofsfors bruk med 500 000 kr kan de minska skattesatsen 

med följande procentsats: 

 

277 000 000 − 500 000 = 276 500 000 

 

276 500 000���������
𝑁𝑁𝑦𝑦𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟ä𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

/ 825 633 383���������
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑁𝑁𝑠𝑠

≈ 0,3349�����
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠ä𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 

 

Detta innebär en skattesänkning med 0,06 procentenheter.  

 

För att bestämma den genomsnittliga förändringen i skattesatsen i monetära termer utförs 

följande beräkningar: 

 

277 000 000
5722

= 48409,646976�����������
𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝐺𝐺𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐺𝐺𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 

 

276 500 000
5722

= 48322,264942�����������
𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝐺𝐺𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐺𝐺𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 

 

48409,646976 − 48322,264942 ≈ 87,38 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑟𝑟 

  

Detta ger en genomsnittlig minskning med 87,38 kronor per person och år om kommunen inte 

betalar bidrag till Olofsfors bruk.  


	1.   Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.1.1 Avgränsning

	1.2 Bakgrund
	1.2.1 Finansiering
	1.2.2 Aktörer
	1.2.3 Besöksstatistik


	2. Tidigare studier
	3. Metod
	3.1 Steg 1 - Vilka personers nytta och kostnad ska inkluderas?
	3.1.1 Bergstrom- Samuelson Welfare Function
	3.1.2 Beslutsregler
	3.1.3 Intergenerationell rättvisa

	3.2 Steg 2 - Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering)
	3.2.1 Värdera input och output på marknaden
	3.2.2 Direkta välfärdseffekter
	3.2.3 Indirekta välfärdseffekter
	3.2.4 Externaliteter
	3.2.5 Kollektiva varor

	3.3 Steg 3 - Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd (kvantifiering)
	3.3.1 Nuvärdesberäkning
	3.3.2 Arbetslöshet
	3.3.3 Kostnad av skattehöjningar

	3.4 Steg 4 - Beräkna ett penningvärde för alla effekter
	3.4.1 Alternativkostnaden
	3.4.2 Värdera varor som ej finns på marknaden
	3.4.3 Continguent valuation (CV)
	3.4.4 Compensating variation and equivalent variation

	3.5 Steg 5 - Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för varje projekt
	3.6 Steg 6 - Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer

	4. Fallstudie Olofsfors bruk
	4.1 Steg 1 - Vilka personers nytta och kostnad ska inkluderas?
	4.2 Steg 2 - Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering)
	4.2.1 Intäkter
	4.2.2 Kostnader

	4.3 Steg 3 - Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd (kvantifiering)
	4.4 Steg 4 - Beräkna ett penningvärde för alla effekter (värdering)
	4.4.1 Betalningsviljestudie: Contingent valuation
	4.4.2 Förändring i skattesats

	4.5 Steg 5 - Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för projektet
	4.6 Steg 6 - Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer
	4.6.1 Rekommendation


	5. Diskussion
	5.1 Vidare forskning

	6. Litteraturlista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5

