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Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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Sara Cools

LØNNSOMT? Hvordan beregner man om en sykkelvei er 
samfunnsøkonomisk lønnsom? Her er samferdselsdeparte-
mentet og Norges Sykkelforbund på sykkeveiinspeksjon 
langs E18.  FOTO: TOR RICHARDSEN, NTB SCANPIX

n SPØR ØKONOMEN

Hva betyr det at noe 
er «samfunnsøkono-
misk lønnsomt»? 

Bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet handler om 
hvorvidt et prosjekt gir 
høyere inntekter enn 
utgifter for bedriften. 
Finansdepartementet 
definerer samfunnsøkono-
misk lønnsomhet som at 
samlet betalingsvilje i 
befolkningen overstiger 
kostnadene. Samfunns-
økonomisk lønnsomhet er 
altså et mye videre begrep 
og innebærer at summen 
av positive virkninger for 
et gitt offentlig prosjekt er 
større enn summen av 
negative virkninger – for 
alle aspekter ved prosjek-
tet og for alle involverte.

Det er store metodiske 
uenigheter om hvordan 
man beregner «samlet 
betalingsvilje i befolknin-
gen». Det vanligste 
rammeverket for å 
vurdere samfunns-
økonomisk lønnsomhet, er 
nytte-kostnadsanalyser. 
En slik analyse innebærer 
at man forsøker å beregne 
hvor stor betalingsvilje 
hver enkelt har for et 
gode. En persons beta-
lingsvilje for en kilometer 
sykkelvei er definert som 
det vedkommende er villig 
til å betale for sykkelveien.

Betalingsviljen er 
positiv om personen har 
nytte av sykkelveien, null 
dersom personen ikke har 
nytte av sykkelveien, og 
negativ dersom sykkel-
veien forringer et tur-

område for denne perso-
nen.

Alle aspekter ved 
sykkelveien – fra utseende 
til virkning på luftforuren-
singen – skal i prinsippet 
kartlegges og alle berørte 
parters betalingsvilje for 
alle disse aspektene skal 
beregnes. De metodiske 
uenighetene handler både 
om hvilke aspekter som 
skal med og om hvordan 
betalingsviljen fastsettes:

Kan man bruke spørre-
undersøkelser? Kan man 
finne «markedspriser» for 
nytten av en sykkelvei på 
andre måter?

Gitt en vel utført nytte-
kostnadsanalyse er det 
fortsatt uenighet om hvor 
sterkt den bør vektlegges i 
politiske beslutninger. 
Hensyn til fordeling er én 
grunn til dette. Samfunns-
økonomisk lønnsomhet 
tar ikke stilling til forde-
lingsvirkninger. At samlet 
betalingsvilje overstiger 
kostnaden betyr at tapere i 
prinsippet kan kompense-
res når et prosjekt er 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Men samfunns-
økonomisk lønnsomhet 
forutsetter ikke faktisk 
kompensasjon. 
Fordelings aspekter må 
dermed vurderes uavhen-
gig av samfunnsøkono-
misk lønnsomhet.

Fokuset på betalings-
vilje gjør at man legger 
mindre vekt på preferan-
sene til dem med lavere 
inntekt. For to personer 
med samme inntekt kan 
betalingsvilje være et mål 
på hvor sterkt de ønsker, 
eventuelt ønsker å slippe, 
en sykkelvei. Men for 
personer med ulik inntekt 
reflekterer betalingsvilje 
også hvor mye penger de 
har å avse, og siden den 
rike kan legge flere kroner 
bak ønskene sine, vil de 
også telle mer
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– Det er økende ulikhet inn-
ad i gruppene. Selv innen en 
yrkesgruppe kan du finne at 
den høyest lønte har dobbelt 
så høy lønn som den lavest 
lønte, sier han.

Må godta forskjeller
– Det er bra med små forskjel-
ler. Noe forskjeller vil man all-
tid ha i et samfunn, og det er 
bra, men de bør ikke være for 
store, sier Erlend Wiborg 
(Frp), nestleder i Stortingets 
arbeids- og sosialkomité. 

Wiborg mener innvandrin-
gen er en viktig årsak til økt 
ulikhet.

– Det ser vi også når vi ser 

på fattigdom i Norge. Tall fra 
Statistisk sentralbyrå viser at 
uten innvandring står 
fattigdommen helt stil-
le eller går ned, men 
den har økt noe om vi 
tar med innvandrin-
gen, sier han.

Lønnsgap
– TBU-rapporten viser 
at mye av ulikheten 
skyldes økt lønnsgap 
innen ulike yrkesgrupper. Vil 
ikke Frps politikk for mer in-
dividuell og lokal lønnsdan-
ning bety større ulikhet?

– Det vil kunne sørge for 
noe større forskjeller, men på 

den andre siden vil det kunne 
sikre arbeidsplasser. I enkelt-

bedrifter som går bra 
må de ansatte få sin del 
av kaka, hvis de sliter 
må de være mer mode-
rate.

«Feil retning»
SV-leder Audun Lys-

bakken ser tallene som 
en «kraftig advarsel».

– Samfunnet er på 
vei i feil retning. Ulikheten i 
makt og rikdom øker, sier 
han.

Han mener politikerne kan 
endre utviklingen.

– Det polariserte arbeidsli-
vet handler om maktforhold. 
Vi kan endre arbeidsmiljø-
loven, vi kan styrke fagbeve-
gelsen, og vi kan motvirke so-
sial dumping og vekst i inn-
leie. Alt det har påvirket 
maktforholdene i arbeidsli-
vet, sier han.
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ØKT ULIKHET: I Frp-leder Siv Jensens periode som finansminister har ulikheten i Norge økt med 9,7 
prosent, målt i Gini.  FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX
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fj or, viser tall fra Statistisk sentralbyrå:

het med Siv

«Noe forskjeller vil man alltid 
ha i et samfunn, og det er bra, 
men de bør ikke være for store»

ERLEND WIBORG (FRP)


