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Sammanfattning 
På vilket sätt uppskattar olika intressenter ett beslut och dess konsekvenser, och 

hur skiljer sig dessa uppskattningar åt? När företag idag står inför stora beslut 

behöver de ta hänsyn till aspekter som är både ekonomiska, ekologiska och 

sociala. För att beslutet ska bli bra behöver de ta hänsyn till samhället och dess 

olika intressentgrupper. Denna studie är en undersökning av hur olika grupper 

värderar och viktar olika kriterier. Studien har utförts mot projektet Sundsvall 

Logistikpark med kriterier relaterade till projektet. Målet med studien har varit 

att hitta ett sätt att värdera och vikta olika kriterier för att sedan göra en 

jämförelse av hur företaget och intressenterna uppskattar dessa kriterier. För att 

göra detta har intervjuer utförts med personer som är extra insatta i projektet 

med Sundsvall logistikpark och en enkät skickats ut till boende i Sundsvall. 

Informanterna och respondenterna har fått uppskatta värden och vikter på 

kriterierna utifrån ett indirekt alternativ där logistikparken inte byggs. Datan har 

sedan sammanställts genom att använda multiattributsnyttoteori som verktyg 

för att presentera jämförelsen. Resultatet av undersökningen tyder på att de 

skillnader som finns i värderingar och viktningar av kriterierna dels beror på en 

viss osäkerhet angående hur logistikparken skulle kunna påverka de olika 

kriterierna och hur ett värde kan uppskattas på dessa, men att den största 

orsaken troligen beror på vilket perspektiv personen ser logistikparken på. Om 

personen ser på logistikparken från ett industriellt perspektiv blir kriterier som 

har med industriell utveckling att göra viktigare och tar större plats i analysen. 

Om personen ser på logistikparken från ett individuellt och socialt perspektiv 

blir sådana kriterier viktigare och tar större plats i analysen. 

Nyckelord: beslut, kriterier, intressentgrupper, Sundsvall logistikpark, 

multiattributsnyttoteori 
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Abstract 
In what way does different stakeholders assess a decision and its consequences, 

and how do these assessments differ? When a company stands before a big 

decision, they need to consider aspects that are economic, ecologic and social. 

To make a good decision they need to consider the society and its different 

stakeholder groups. This study examined how different groups values and 

weights different criteria. The study has been done with the project Sundsvall 

logistics park as a case, with criteria related to that project. The goal of the 

study was to find a way to value and weight different criteria and then compare 

how the company and the stakeholders assesses these criteria. This has been 

done through interviews with relevant people that has got extra knowledge 

about the project Sundsvall logistics park, and through a survey that has been 

sent out to residents of Sundsvall. The informants and respondents got to assess 

values and weights to the criteria relative to an indirect alternative where the 

logistics park isn’t built. The data was then compiled using multi attribute 

utility theory as a tool to present the comparison. The result of the study 

suggests that the differences between the valuations and weightings of the 

criteria is partly due to an uncertainty in how the logistics park would affect the 

criteria, but that the biggest reason probably depends on what perspective the 

person is viewing the logistics park from. If the person is viewing the logistics 

park from an industrial perspective, the criteria related to industrial 

development is getting more important and is going to take up more room in the 

analysis. If the person is viewing the logistics park from an individual and 

social perspective, the criteria related to that is more important and takes up 

more room in the analysis. 

Keywords: decision, criteria, stakeholder groups, Sundsvall logistics park, 

multi attribute utility theory 
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1 Inledning 
När företag idag står inför stora beslut krävs det att de tar hänsyn till fler 

aspekter än enbart de klassiskt ekonomiska. För att beslutet ska bli så bra som 

möjligt måste flera olika grupper av intressenters åsikter tas hänsyn till. Detta 

innebär komplexa beslut med flera olika kriterier som ibland är motsägelsefulla, 

till exempel miljö och ekonomi. Om beslut tas utan hänsyn till samhället och de 

olika grupperna av intressenter kan det leda till ett missnöje som i sig kan leda 

till negativa konsekvenser för företaget (till exempel dåligt rykte) eller 

samhället (till exempel dålig luftkvalitet). Det är alltså viktigt att tidigt 

identifiera vilka intressenter som kommer att bli påverkade av beslutets 

konsekvenser och inkludera dem och deras åsikter och preferenser i 

beslutsprocessen. På detta sätt kan kriterier tas fram så att beslutsprocessen får 

en god bredd och beslutet kan analyseras från flera olika perspektiv. 

Att sätta värden på ekonomiska kriterier är oftast enkelt då det går att ”räkna i 

pengar”. Kriterier som ”miljö” eller ”fin utsikt” är svårare att uppskatta. Det är 

inte praktiskt eller särskilt lämpligt att sätta ett monetärt värde på till exempel 

graden av ”fin utsikt”. Det krävs alltså ett annat sätt att uppskatta värdet av en 

viss grad av ”fin utsikt”. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Vanliga kriterier att ta i beaktning, utöver de ekonomiska, är de ekologiska och 

de sociala. Dessa kriterier ger upphov till vissa utmaningar, bland annat att 

avväga till exempel en lägre kostnad mot en sämre miljö. En annan utmaning 

kan vara att de aktuella alternativen har konsekvenser som påverkar olika 

grupper av intressenter på olika sätt, vilket kan leda till att en grupp blir 

”vinnare” medan en annan grupp blir ”förlorare” vid ett beslut. (De Brucker, 

Macharis & Verbeke 2012) Det är viktigt att så många som möjligt blir 

”vinnare”, och för att det ska kunna ske behöver värderingar och preferenser 

från olika intressentgrupper tas i beaktning. På så sätt minskar risken att någon 

blir ”överkörd”. 

Gregory & Keeney (1994) diskuterar att de kompromisser som ofta måste göras 

mellan kriterier som är ekonomiska, ekologiska och sociala kan leda till en brist 

på tillit mellan de påverkade parterna och att det därför är viktigt att processen 

som leder fram till kompromisserna är öppen och strukturerad. 

Tudela, Akiki & Cisternas (2006) menar i sin slutsats att det är viktigt att 

formellt implementera andra aspekter än de ekonomiska i beslutsprocessen, 

samt att det är viktigt att ta hänsyn till de olika intressenternas åsikter, speciellt 

då de kan påverkas av beslutets konsekvenser. De diskuterar även vikten av hur 

mycket information som finns tillgängligt, då detta är något som kan påverka 

utfallet av beslutsprocessen. 
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Kodikara, Perera & Kularathna (2010) diskuterar vikten av att ta med de olika 

intressenternas värderingar i analysen då detta är något som ofta kommer att ha 

en stor påverkan i det slutliga beslutet. Det är alltså viktigt att se problemet från 

flera olika perspektiv och se till att det finns bra värderingar på de olika 

kriterierna. Detta innebär även att en samförståelse kan uppstå mellan företaget 

och intressenterna och kan leda till en större nöjdhet över det slutliga resultatet. 

De Brucker, Macharis & Verbeke (2012) menar att det finns svårigheter med att 

sätta monetära värden på icke-monetära aspekter då uppskattningar av detta 

slag ofta behandlas som ett hypotetiskt fall, vilket gör det svårt att fullt ut förstå 

vidden av de konsekvenser som ett visst alternativ kan resultera i. Detta är 

speciellt svårt då det finns bristfälligt med information angående frågan, eller då 

personen som ska uppskatta ett värde inte har tillräckligt med erfarenhet av att 

avväga ett kriterium mot ett annat (till exempel ”fin utsikt” mot ”bättre 

luftkvalitet”).  

Det är även viktigt att förstå att uppskattningar av icke-monetära aspekter för ett 

projekt inte alltid är överförbara till ett annat projekt. Prato (1999) menar att 

olika geografiska områden kommer att ge olika värden på ”likadana” aspekter 

(till exempel ”fin utsikt”). Författaren betonar även svårigheten att uppskatta 

ekologiska aspekter i monetära termer, eftersom det ofta leder till 

underinvesteringar inom ekologiskt skydd eller återuppbyggelse. Det är alltså 

viktigt att hitta ett sätt att värdera icke-monetära aspekter på ett relevant sätt så 

att de reflekterar aktuella värden. 

Schuwirth, Reichert & Lienert (2012) skriver att nya alternativ kan tas fram 

genom att involvera intressenter i beslutsprocessen. Detta eftersom 

intressenterna kan bidra med nya perspektiv till problemet och dess 

konsekvenser. De nya alternativen som tas fram skulle då uppfylla kriterier för 

flera olika intressenter och därmed vara alternativ som föredras. Involveringen 

skulle även innebära en mer transparent process där besluten öppet motiveras 

och kommuniceras till de olika intressenterna. (Schuwirth, Reichert & Lienert 

2012) Eftersom nya alternativ, som leder till att fler känner sig nöjda med 

beslutet, ofta kan tas fram genom att involvera intressenter i analysen innebär 

det att intressenterna bidrar med ett nytt perspektiv till problemet. Detta är 

något mycket viktigt vid stora investeringar eftersom dessa ofta berör många 

olika grupper av intressenter, och om intressenternas perspektiv skiljer sig från 

beslutsfattarnas kan det leda till att det slutliga beslutet inte blir bra i praktiken. 

I flera av artiklarna innebär involverandet av intressenter i beslutsanalysen att 

beslutet blir annorlunda. Detta betyder att intressenternas perspektiv är viktigt 

för det slutliga resultatet, särskilt då konsekvenserna av beslutsproblemet 

påverkar samhället. Hur ser företagets perspektiv ut jämfört med 

intressenternas? Varför skiljer de sig åt, och hur kan det hanteras? 
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1.2 Övergripande syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur företag och intressenter värderar 

och viktar kriterier gentemot varandra samt göra en jämförelse av de olika 

perspektiven. Kriterievärderingen kommer att behandla både monetära och 

icke-monetära kriterier på ett icke-monetärt sätt. Detta kommer att undersökas 

med utgångspunkt från en tidigare studie1 hos Sundsvall Logistikpark AB. 

1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning har avgränsats till att undersöka de kriterier som tagits 

fram i den tidigare studien, nämligen de sociala, ekologiska och ekonomiska 

kriterierna. För att ta fram värden och vikter på kriterierna har en enkät skapats 

och skickats ut till boende i Sundsvall, samt har intervjuer utförts, där endast 

personer från Sundsvalls kommun deltagit. 

1.4 Mål och problemformulering 

Målet med studien är att, genom att hitta ett sätt att värdera och vikta olika 

kriterier för att sedan jämföra hur värderingen ser ut från olika perspektiv, 

nämligen företagets och intressenternas. På detta sätt blir beslutsproblemet mer 

tydligt och eventuella skillnader i värderingar och vikter kan hjälpa till att 

klargöra hur beslutsprocessen och beslutet ska vara för att så många som 

möjligt ska bli nöjda. För att uppnå detta mål behöver följande frågor besvaras: 

 På vilket sätt värderar och viktar företaget och intressenterna de olika 

kriterierna? 

  Vad kan eventuella skillnader i värden och vikter bero på, och hur 

skulle det kunna hanteras? 

1.5 Översikt 

Rapporten är utformad enligt följande: Kapitel 2 tar upp teorier och tidigare 

forskning som är relevant för frågeställningen och för att få en bättre förståelse i 

ämnet. Kapitel 3 beskriver vald metod för att insamla information och angripa 

frågeställningen. Kapitel 4 innehåller resultatet av undersökningen. Kapitel 5 är 

en analys av resultatet och kapitel 6 innehåller slutsatser från resultatet och 

undersökningen. 

                                                 
1 Lindvall & Larsson (kommande) 
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2 Teori 
Kapitel 2.1 är en översiktlig beskrivning och motivering av beslutsteori samt en 

diskussion om några problem inom området. I kapitel 2.2 beskrivs tidigare 

forskning inom områden relaterade till denna undersökning. Kapitel 2.3 är en 

beskrivning av multikriterieanalys och några metoder inom det. 

2.1 Beslutsteori 

Många beslut idag är för komplexa för att det ska gå att hantera dem enbart med 

sunt förnuft. Ofta består beslutet av flera olika kriterier som står i konflikt med 

varandra, vanligtvis handlar det om avvägningar mellan ekonomi och miljö. Det 

finns också en viss osäkerhet angående framtiden, eftersom det inte med 

säkerhet går att säga att ett visst val kommer att ge ett visst utfall. Andra 

omständigheter som kan göra beslutet komplext är att det finns för många 

alternativ och flera faktorer som påverkar de olika utfallen. Detta leder till en 

högre osäkerhet och troligen fler kriterier som står i konflikt med varandra. 

(Eisenfür, Weber & Langer 2010) 

Aven (2012) skriver “Decision-making is of course not about making decisions, 

but about making good decisions.” 

Beslutsfattande handlar inte om att fatta beslut, utan om att fatta bra beslut. För 

att kunna fatta ett bra beslut i en komplex situation behövs metoder och verktyg 

för att systematiskt välja och bearbeta den information som är relevant. 

Beslutsanalys är ett verktyg som är till för att hjälpa beslutsfattare att fatta 

rationella beslut. Det finns dock ingen klar definition av vad rationalitet 

innebär, vilket gör det problematiskt att utvärdera kvaliteten av ett specifikt 

beslut. Att utvärdera ett beslut baserat på dess utfall kan verka vara ett sätt att 

mäta kvaliteten på beslutet. Detta är dock inte en bra metod då det kan leda till 

missvisande slutsatser. Om en person till exempel efter noggrann efterforskning 

väljer att köpa en viss aktie och den sedan visar sig gå ner i värde innebär det 

inte att personens beslut att köpa aktien var dåligt eller irrationellt. Om en 

skuldsatt person väljer att satsa sina kvarvarande pengar på ett turbaserat spel 

och sedan vinner innebär det inte att personens beslut att satsa sina pengar var 

bra eller rationellt. Målet med att fatta rationella beslut är att de ska bli lyckade, 

men det är viktigt att göra skillnad mellan rationella och lyckade beslut. Att 

utvärdera utfallet av ett beslut kan dock ge användbar information för hur 

beslutsprocessen gått till och analysera osäkerheter i beslutet. Rationalitet är 

inte något objektivt och det går inte att bevisas, men genom att sätta upp några 

grundkrav går det att, för de flesta beslutsfattare, uppnå en viss nivå av 

rationalitet i sina beslut. (Eisenfür, Weber & Langer 2010) 

Det första en beslutsfattare måste göra för att följa en rationell beslutsprocess är 

att säkerställa att fokus ligger på rätt problem. Nästa steg är att samla in den 
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mängd information som är lämpligt för det aktuella problemet samt strukturera 

och hantera informationen. Genom att dela upp beslutsproblemet i mindre delar 

kan situationen göras mindre komplex. Beslutsfattaren måste sedan identifiera 

sina egna förväntningar, kriterier och preferenser och samtidigt vara medveten 

om att dessa kan innebära vissa problem och begränsningar i den fortsatta 

analysen (till exempel partiska bedömningar av vissa aspekter). En rationell 

beslutsprocess innebär också att motsägande antaganden inte kan göras, till 

exempel är det inte rimligt att en person avfärdar tanken på att vampyrer 

existerar och samtidigt hänger vitlök runt halsen för att känna sig trygg när det 

är mörkt ute. Det är även viktigt att ett beslut endast beror på de konsekvenser 

de olika alternativen kan ge och inte på något som hänt tidigare. Exempelvis 

bör en investering ske om den antas vara lönsam, inte för att ”vi har redan 

investerat över vår planerade budget, så det spelar ingen roll”. Ett annat krav är 

att preferenserna är transitiva, alltså att om en person föredrar a före b och b 

före c måste denne föredra a före c. Ett tredje krav är att beslutsfattarens 

preferenser inte ska påverkas av utformningen av problemet om 

beskrivningarna är ekvivalenta. Ett exempel på detta är om det finns två 

alternativ: alternativ A, som säger att ett vaccin räddar 8 av 10 personer, och 

alternativ B, som säger att 20 % av de som tar vaccinet inte kommer att räddas, 

föredrar en person alternativ A. Om beskrivningarna sedan ändras till att 

alternativ A innebär att 2 av 10 personer kommer att dö trots att de tar vaccinet, 

och alternativ B innebär att 80 % av de som tar vaccinet kommer att överleva, 

kommer personen troligen att föredra alternativ B istället, trots att de egentligen 

beskriver samma sak. Det sista kravet är att beslutet ska vara oberoende av 

alternativ som inte är relevanta, till exempel om en person i valet mellan 

choklad eller lakrits väljer choklad, men när denne får veta att det även finns 

hallon väljer lakrits. Dessa krav kan verka självklara, men trots detta bryts de 

frekvent, även i enkla beslutssituationer. (Eisenfür, Weber & Langer 2010) 

Beslutsfattande är aldrig en helt objektiv process. Den verklighet vi objektivt 

kan uppfatta är de element som alla involverade aktörer förstår identiskt, medan 

vårt sinne är de element vi uppfattar och tolkar olika beroende på vem vi är. 

Dessa två perspektiv är hela tiden med och påverkar beslutsprocessen. När olika 

alternativ identifieras görs det objektivt, medan identifiering och värdering av 

kriterier sker subjektivt. (De Brucker, Macharis & Verbeke 2012) 

Det finns även en diskussion angående objektivitet och subjektivitet kring 

sannolikheter. Att säga att något kommer att ske med en viss sannolikhet är en 

subjektiv bedömning som beror på personens kunskap och erfarenhet angående 

den aktuella händelsen. Detta innebär alltså att olika personer troligen kommer 

att ange olika sannolikheter till samma händelse. Det vanligaste sättet att 

beräkna en händelses sannolikhet, speciellt för naturvetare och statistiker, är 

dess frekvens. Detta beräknas genom identiska mätningar av en händelse, e. Om 

e sker m av n gånger i en mätserie E ges frekvensen av m/n. Detta kan verka 

som en objektiv process, men det blir problematiskt att bestämma hur många 

mätningar, n, som krävs för att få en frekvens som kan anses vara en 

sannolikhet. Om mätningar utförs för att till exempel se hur stor sannolikheten 

är att vinna på lotter och undersökningen består av 10 mätningar varav 3 lotter 



Värdering av kriterier vid stora investeringar – En jämförelse mellan olika 

intressenters uppskattningar av kriterier 

Anna Samstad 2016-06-02 

6 

gav vinst, är det troligen inte en ”riktig” sannolikhet. Frågan är då hur många 

lotter som måste testas innan en relevant sannolikhet kan hittas? Ett annat 

problem är frågan om det går att utföra något på ett identiskt sätt flera gånger. 

Även om en process till en hög grad är standardiserad skiljer sig 

förutsättningarna åt för varje repetition, om än mycket lite. (Eisenfür, Weber & 

Langer 2010) 

Finns det då några objektiva sannolikheter? En sannolikhet kan definieras som 

”hur sant något verkar vara”, alltså motsäger det förekomsten av objektiva 

sannolikheter. Däremot är det viktigt att inse att subjektivitet inte behöver 

innebära godtycklighet. För att kunna använda subjektiva sannolikheter måste 

de uppfylla vissa krav och baseras på relevant information. Därför krävs det att 

den som anger en viss sannolikhet på ett begripligt och relevant sätt kan 

förklara hur och varför den sannolikheten valdes. (Eisenfür, Weber & Langer 

2010) 

2.2 Tidigare forskning 

Prato (1999) kritiserar metoder som betingad värdering (contingent valuation) 

och kostnad-nyttoanalys (cost-benefit analysis) för att de är ekonomiska 

modeller som tilldelar ett monetärt värde på ekologiska aspekter. Han skriver att 

personen som ska uppskatta ett monetärt värde på en viss aspekt ofta ser sig 

själv som en berörd medborgare snarare än en konsument av aspekten, vilket 

medför svårigheter av tilldelningen av värdet. Istället för att se värdet som ett 

pris för aspekten, såg personen det som en symbolisk summa och en donation 

till ett värdigt ändamål. Prato (1999) menar också att den ekonomiska 

fokuseringen kommer att göra analysen partisk så att ekonomiska lösningar 

favoriseras framför ekologiska. 

Utöver att det är svårt för en person att bedöma värdet av en ekologisk aspekt 

på ett ekonomiskt sätt kan tidsaspekten bli ett problem. Inom kostnads-

nyttoanalys ska alla kostnader och nyttor för till exempel ett projekt diskonteras 

över en aktuell tidsperiod för att få fram ett nuvärde av projektet. Om nuvärdet 

blir större än kostnaden är det motiverat att implementera projektet. Eftersom 

ekologiska aspekter på kort sikt ofta har höga kostnader och på lång sikt osäkra 

fördelar, blir nuvärdesberäkningen av ekologiska aspekter ofta för låg, vilket 

resulterar i att investeringar i miljön inte motiveras. (Prato 1999) 

Prato (1999) förespråkar multikriterieanalys (multi-criteria decision analysis) 

som en alternativ metod att hantera beslutsproblem med ekologiska aspekter. 

Detta eftersom multikriterieanalys tar samhällets åsikter i beaktning och inte 

kräver att sätta monetära värden på icke-monetära aspekter. Modellen tillåter 

analys av flera olika kriterier, vilket innebär att motsägande aspekter, som miljö 

och ekonomi, kan analyseras samtidigt. 

Macharis & Bernardini (2015) har gjort en studie där de analyserar hur 

utvärderingar i transportprojekt gjorts, samt undersöker betydelsen av att 

involvera flera olika intressenter i beslutsprocessen. De kritiserar användandet 
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av kostnads-nyttoanalys i beslut där icke-monetära aspekter övervägs. 

Kostnads-nyttoanalys tenderar att försumma ekologiska och sociala aspekter, 

och även om dessa aspekter tas i beaktning finns det svårigheter med att göra en 

monetär värdering av dem. Författarna menar att multikriterieanalys gör det 

möjligt att utvärdera olika kvalitativa kriterier och att den ökade användningen 

av denna metod beror just på möjligheten att inkludera andra aspekter än enbart 

de ekonomiska. På detta sätt kan olika intressenters åsikter få komma fram i 

analysen, vilket är mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat. Författarna 

definierar en intressent som en eller en grupp individer som blir påverkade av, 

eller kan påverka, förverkligandet av olika mål. Vidare skriver de att det finns 

flera olika sätt att låta de olika intressenterna delta i beslutsprocessen. Vanligast 

är att de endast är med i början av processen för att beslutsfattarna ska kunna få 

tillräckligt med information för att bygga upp ett ramverk. En annan variant är 

att intressenterna får vara med i slutet av processen där de får komma med 

åsikter på resultatet av analysen. I vissa fall kombineras dessa två sätt, och i ett 

fåtal fall får intressenterna vara med genom hela analysen. Trots att idén av att 

ha med intressenter i beslutsprocessen fått mer uppmärksamhet är konceptet att 

faktiskt ha med dem i processen en ny utveckling. För att få fram olika 

alternativ, kriterier och vikter på kriterierna av intressenterna utförs vanligen 

gruppdiskussioner, enskilda intervjuer och enkäter. Vikterna på kriterierna fås 

oftast genom att intressenten får ange sina prioriteringar mellan de aktuella 

kriterierna. (Macharis & Bernardini 2015) 

Gregory & Keeney (1994) beskriver att de kriterier som finns i ett beslut kan 

delas upp i två grupper beroende på deras påverkan av det slutliga resultatet: 

fundamentala kriterier och betydande kriterier. Fundamentala kriterier är 

kriterier som till exempel ”kvalitet på miljön”, medan betydande kriterier är 

sådana som har värde baserat på dess inverkan av de fundamentala kriterierna, 

till exempel ”sopsortering”. Denna distinktion är viktig för att det är de 

fundamentala kriterierna som gör det möjligt att hitta olika alternativ hos ett 

beslutsproblem utan att dubbelräkna för vissa kriterier (om det till exempel 

finns flera betydande kriterier som inverkar på miljökvaliteten). 

Keeney & Gregory (2005) skriver att grunden för en analys är vilka kriterier 

som tas i beaktning och vilka alternativ som kan uppnå dessa kriterier. För att 

kunna undersöka vilka konsekvenser de olika alternativen har och göra 

avvägningar mellan olika kriterier behövs ett sätt att mäta de olika kriterierna. 

Detta mått kallas för attribut, och kan till exempel vara ”kostnad i kronor” för 

kriteriet ”minimera kostnad”. Författarna har i artikeln beskrivit tre olika typer 

av attribut: naturliga attribut, konstruerade attribut och proxyattribut. Naturliga 

attribut är den vanligaste typen som tolkas lika av de flesta och kan vanligtvis 

räknas eller fysiskt mätas. Exempel på naturliga attribut är ”kostnad i kronor”, 

”minskning av CO2” eller ”antal döda”. Ibland utvecklas konstruerade attribut 

för att mäta ett kriterium där inga naturliga attribut finns. Ett exempel på detta 

kan vara att mäta nivån av stress i ett samhälle som står inför en viss riskfylld 

förändring. Eftersom det finns många olika grader av stress är det svårt att bara 

mäta hur många personer som är stressade, och därför måste en ny skala 

utvecklas. Denna skala kan till exempel bestå av ”blodtryck”, ”sjukskrivningar” 
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och ”viktförändringar”. Ett konstruerat attribut som använts ofta i praktiken kan 

tillslut börja anta formen av ett naturligt attribut. Ett proxyattribut har flera 

likheter med naturliga attribut i det att de vanligtvis har en skala som kan räknas 

eller fysiskt mätas. De mäter däremot inte kriteriet direkt, utan kan till exempel 

vara ”antal fordonsolyckor” för kriteriet ”minska dödsfall i trafiken”. På grund 

av detta är de inte lika informativa som ett naturligt attribut och det kan vara 

svårt att avgöra vikten av olika nivåer på skalan. När typ av attribut ska väljas 

är det starkt rekommenderat att välja det naturliga attributet om det finns ett 

lämpligt, annars rekommenderas att konstruera ett attribut om det finns tid till 

det. Om det inte går att konstruera ett bra attribut väljs ett proxyattribut. 

Författarna betonar vikten av att välja rätt attributstyp eftersom det sedan 

kommer att genomsyra hela analysen. De vanligaste felen som görs är att ett 

naturligt attribut som väljs egentligen är ett proxyattribut eller att inte 

tillräckligt med tid och eftertanke läggs ner i utvecklingen av ett konstruerat 

attribut. (Keeney & Gregory 2005) 

Lindvall & Larsson (kommande) skriver att den monetära aspekten inte är den 

enda aspekten som behöver tas i beaktning vid projekt som påverkar 

offentligheten. De betonar även problematiken av att analysera icke-monetära 

kriterier då det inte finns kunskap och riktlinjer för hur det görs inom offentlig 

sektor. Vanligtvis utvärderas icke-monetära kriterier genom informella 

diskussioner och ”magkänsla”. Författarna förespråkar multikriterieanalys 

framför kostnads-nyttoanalys för att utvärdera olika typer av kriterier. 

Multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys har även jämförts i studien utförd 

av Tudela, Akiki & Cisternas (2006). De skriver att multikriterieanalys har 

blivit ett alternativ för att utvärdera icke-monetära kriterier och kritiserar 

kostnads-nyttoanalys då det är problematiskt att sätta ett monetärt värde på ett 

kriterium som till exempel ”buller”. Författarna betonar även vikten av att 

betrakta alla kriterier som är relevanta för den sociala välfärden, vilket innebär 

att både positiva och negativa kriterier måste tas i beaktning. 

Multikriterieanalys anses av författarna vara ett bra verktyg för att utvärdera 

människors åsikter och värderingar om kriterier som påverkar dem, som till 

exempel ”fin utsikt”, och när det finns flera kriterier hos ett projekt och dessa 

kriterier är motsägande (som till exempel kostnad och miljö). (Tudela, Akiki & 

Cisternas 2006) 

När ett projekt har flera olika och motsägande kriterier är multikriterieanalys en 

bra metod för att beakta olika intressenters preferenser och värderingar och få 

en bra överblick över problemet. Att ta fram olika intressenters preferenser och 

värderingar är ett svårt problem som leder till många osäkerheter och tar 

mycket tid och kraft. Det finns en stark risk att en persons sätt att uttrycka sina 

preferenser influeras av sättet en fråga ställs på. Trots detta har det funnits en 

växande övergång mot att inkludera intressenter i praktiska beslutsproblem. 

Intressenternas åsikter har ofta en stor inverkan på det slutliga resultatet 

samtidigt som de för med sig en viss osäkerhet till beslutsproblemet. (Kodikara, 

Perera & Kularathna 2010) 
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I studien av De Brucker, Macharis & Verbeke (2012) beskrivs hur 

multikriterieanalys kan användas för att utvärdera projekt genom att studera de 

tre aspekterna ekonomi, ekologi och socialt. De formulerade fyra villkor för 

multikriterieanalys som de även rekommenderar kan ses som etiska krav. Det 

första villkoret är att flera olika grupper av intressenter bör delta i 

beslutsprocessen och att deras preferenser och värderingar ska vara med i 

analysen. Det andra villkoret är att intressenter som har allt för stort inflytande 

måste balanseras för att undvika vinstmaximeringsbeteende, särskilt om det ger 

konsekvenser på ekologiska eller sociala överväganden. Det tredje villkoret är 

att separera på värdering och viktning av kriterier för att inte få en snedfördelad 

analys (ofta blir ekologiska kriterier undervärderade om inte viktning införs där 

de ekologiska kriterierna får mer vikt). Det fjärde, och sista, villkoret är att välja 

en lämplig och förståelig modell för att utföra analysen. Dessa fyra villkor kan 

göra att multikriterieanalysen blir mer balanserad, samt att de olika 

intressenternas åsikter får komma fram och relevanta aspekter inom hållbar 

utveckling får ta plats. (De Brucker, Macharis & Verbeke 2012) 

En undersökning gjord av Hajkowicz (2007) visar att beslut som görs med hjälp 

av multikriterieanalys jämfört med inget hjälpmedel ger en bättre förståelse för 

de avvägningar och konsekvenser olika alternativ kan föra med sig. Det kom 

även fram att multikriterieanalys gav märkbart skilda resultat av alternativen 

jämfört med utvärderingar som inte använt sig av något hjälpmedel. Författaren 

betonar att multikriterieanalys inte ger ett svar på beslutsproblemet, utan en 

rekommendation till beslutsfattarna. De beslutsfattare som använde sig av 

multikriterieanalys hade generellt sett en mer transparent hantering av de olika 

kriterierna och en högre kvalitet på beslutsprocessen än de som inte använde sig 

av några hjälpmedel. I studien uppfattade flera beslutsfattare att 

multikriterieanalys var en bra metod, men att den gav ”fel” svar. Ett sätt att 

hantera detta kan vara att inkludera fler intressenter i beslutsprocessen för att få 

med så många olika perspektiv som möjligt. (Hajkowicz 2007) 

Ferretti, Bottero & Mondini (2014) beskriver projekt som berör kulturarv som 

komplexa beslutsproblem då de berör flera dimensioner, som historiskt värde, 

artistiskt värde, ekonomiska begränsningar, miljöpåverkan och så vidare. De 

berör även många olika intressenter med olika, ofta motsägande, preferenser 

och kriterier, till exempel arkitekter, historiker eller utvecklare. Det finns även 

vissa risker med kulturarv, till exempel en byggnad som hamnar i förfall, som 

måste tas i beaktning vid en analys. Författarna menar även att det är viktigt att 

ta de aspekter i beaktning som berör det specifika landskapet eller geografiska 

området som projektet kommer att beröra. De värden som fås från ett område 

blir troligast inte samma som de värden som fås från ett annat område. Eftersom 

projekt som ändrar på geografiska områden har en direkt inverkan på den 

fysiska miljön och en indirekt inverkan på sociala och ekonomiska aspekter är 

det ofta många olika intressenter som blir berörda. Detta innebär att det är 

viktigt att dessa intressenter får vara med i processen och bidra med sina 

synpunkter och perspektiv på de konsekvenser projektet kan innebära. 

Författarna använde sig av multikriterieanalys i sin undersökning och skriver i 

sin slutsats att både beslutsfattare och intressenter blivit mer medvetna om de 
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element som står på spel genom att vara med och strukturera problemet i 

modellen. På detta sätt har de fått insikt om, och lärt sig, problemen och hur de 

kan lösas. Det har även lett till att varje intressent har fått diskutera och 

reflektera över det värde som kan tillföras varje kriterium och hur de bör 

prioriteras. (Ferretti, Bottero & Mondini 2014) Genom att ta in intressenterna i 

analysen har författarna alltså fått fram nya perspektiv och tankar, vilket 

förändrat analysen jämfört med om enbart beslutsfattarna eller företaget varit 

delaktiga. 

2.3 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys (MCDA, multi-criteria decision analysis) är en metod som 

kan användas i beslut där det finns flera olika kriterier. De alternativ som är 

aktuella i ett beslut rankas eller poängsätts beroende på hur väl de uppfyller de 

olika kriterierna. (Hajkowicz 2007) Metoden utvecklades som ett svar på 

problematiken för beslutsfattare att effektivt analysera flera olika grenar av 

information samtidigt. (Kiker et al. 2005) Det har på senare år blivit en ökad 

användning av MCDA, vilket beror på möjligheten att inkludera fler aspekter 

än enbart de ekonomiska, som gör att analysen blir bredare och mer anpassad 

till den omvärld vi lever i. (Macharis & Bernardini 2015) Det finns möjlighet 

att ha med värderingar från enskilda beslutsfattare eller flera intressenter. Det 

finns flera olika MCDA-metoder, där alla använder någon slags algoritm för att 

ranka alternativen, välja ett optimalt alternativ eller skilja på acceptabla och 

oacceptabla alternativ. (Khalili & Duecker 2013) Det gemensamma målet för 

alla metoder är att, baserat på flera kriterier, utvärdera och välja mellan olika 

alternativ genom att systematiskt analysera beslutet på ett sätt som övervinner 

de begränsningar som beslutsfattande utan hjälpmedel innebär. (Kiker et al. 

2005) Möjligheten att ta hänsyn till flera olika (och ofta motsägande) kriterier 

samt intressentgrupper gör att MCDA är särskilt värdefull inom ekologiska 

projekt. (Huang, Keisler & Linkov 2011) MCDA-metoden kallas ofta för 

”glass-box” (”glaslåda”) istället för ”black-box”. Detta innebär att metoden är 

transparent och öppen, jämfört med ”hemlig” och stängd. Den kallas detta för 

att de som använder metoden kan förstå avvägningar och de konsekvenser som 

olika preferenser och val kan ge. (Hajkowicz 2007)  

Multiattributsnyttoteori (MAUT, multi-attribute utility theory), eller 

multiattributvärdeteori (MAVT, multi-attribute value theory), och analytisk 

hierarkiprocess (AHP, analytic hierarchy process) är optimeringsmetoder som 

tilldelar numeriska poäng till olika alternativ. Poängen tilldelas beroende på hur 

väl de olika alternativen uppfyller de kriterier som analyseras. Det finns olika 

sätt att hantera poängen för varje alternativ, till exempel att för varje alternativ 

addera dess poäng på alla kriterier, eller beräkna ett genomsnitt av alternativets 

poäng på kriterierna. Det görs ofta en viktning av kriterierna, vilket innebär att 

vissa kriterier får ta mer plats i analysen än andra, de får alltså högre prioritet. 

På detta sätt kan avvägningar göras där kriterier som motsäger varandra finns 

med i analysen, till exempel kan miljö få en högre vikt än ekonomi och på så 

sätt få en större inverkan i analysen. Målet med MAUT och MAVT är att hitta 

ett uttryck för beslutsfattarens preferenser. Beslutsfattaren antas vara rationell 

där mer nytta eller värde föredras framför mindre nytta eller värde, att dennes 
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preferenser inte förändras samt att denne har perfekt kunskap och gör 

konsekventa bedömningar. I AHP-metoden används en kvantitativ parvis 

jämförelse av kriterier istället för att nyttor, värden och vikter tilldelas, som i 

MAUT och MAVT. Detta går till genom att varje kriterium jämförs med alla 

andra kriterier på en numerisk skala, och resultatet av detta redovisas i en 

matris. Ett exempel på detta kan vara ett beslut med kriterierna kostnad, 

säkerhet och vattenkvalitet. Beslutsfattaren får då för varje alternativ svara på 

vad som är mest viktigt av kostnad och säkerhet, och sedan vad som är mest 

viktigt av kostnad och vattenkvalitet. Detta fortsätter sedan för alla kriterier och 

alternativ. (Kiker et al. 2005) Graden av viktighet poängsätts på en skala som 

går från 1 till 9, där 1 innebär att kriterierna är lika viktiga och 9 innebär att det 

ena kriteriet är extremt mycket mer viktigt än det andra kriteriet. Matrisen 

nedan visar hur resultatet av jämförelserna kan se ut. (Saaty 1990) 

 

 

 

(1) 

Där 

 

 

 

Alla aii kommer att ha poäng 1, eftersom det är ”jämförelsen” mellan kriterium 

i och kriterium i, det är alltså samma kriterium. I matrisen A har n kriterier 

jämförts med varandra. (Tudela, Akiki & Cisternas 2006) 

AHP-metoden förutsätter att beslutsfattaren är bättre på att göra relativa 

bedömningar istället för absoluta bedömningar. Kravet på rationalitet är 

nedtonat i AHP-modellen jämfört med MAUT och MAVT. (Kiker et al. 2005) 

I MAUT får varje alternativ en viss nytta, U, enligt ekvation (2) nedan. 

 

 

  

(2) 

Där xi står för hur väl det aktuella alternativet uppfyller kriterium i, wi står för 

kriterium i:s vikt och xi står för beslutsfattarens riskattityd gentemot kriterium i. 

Det alternativ som får högst nytta, U, är det alternativ som föredras och därför 

bör väljas.  (Huang, Keisler & Linkov 2011) MAUT är en metod som varit 

framgångsrik i komplexa beslut, särskilt där den ekologiska aspekten varit 

närvarande. Detta eftersom den hjälper till att klargöra vilka relationer det finns 

mellan motsägande kriterier, som till exempel ekonomi och ekologi, och de 
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medel som används för att uppnå dessa mål. (Dunning, Ross & Merkhofer 

2000)  

Metoder som PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) och ELECTRE (Elimination and Choice Expressing 

Reality) används ofta då det finns flera olika intressenter för att de hjälper till 

att göra beslutsprocessen mer medveten om de olika perspektiven. Dessa 

metoder är ”överträffningsmetoder” (outranking methods) som går ut på att 

poängsätta de olika alternativen. Ett alternativ får poäng beroende på hur väl det 

står sig mot de andra alternativen i ett specifikt kriterium. Kriterierna viktas 

sedan på liknande vis som beskrivits tidigare. Detta leder till att varje alternativ 

får en viss grad av attraktivitet, som kan tolkas som att de har en viss grad av 

förtroende eller enighet. (Huang, Keisler & Linkov 2011) 

Huang, Keisler & Linkov (2011) noterar att de olika metoderna som beskrivits 

ovan är relativt lika varandra och att valet mellan dem baseras mer på vilken 

man är van vid att använda än fördelarna med en metod jämfört med en annan. 

De skriver att området skulle kunna dra nytta av om alla metoder använde 

samma ordförråd och samma typ av matematiska funktioner. På detta sätt blir 

det lättare att se de olika skillnaderna och fördelarna metoderna har gentemot 

varandra. 

Eftersom det i MCDA används flera kriterier som hänger samman på olika sätt 

kan det vara hjälpsamt att göra ett kriterieträd som visar relationerna mellan 

kriterierna. Om det till exempel finns flera olika ekologiska kriterier kommer 

dessa att befinna sig på en egen ekologisk gren i trädet, medan till exempel de 

ekonomiska kriterierna befinner sig på en annan ekonomisk gren. På den 

ekologiska grenen finns det sedan kanske en gren som står för djurliv och en 

annan gren med växtlighet. På detta sätt grenar trädet ut sig till löven, där de 

kriterier som analyseras befinner sig. (De Brucker, Macharis & Verbeke 2013) 

Figur 1 nedan visar ett exempel på ett kriterieträd. 
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Figur 1: Exempel på kriterieträd med ekologiska och ekonomiska kriterier. 

En metod som använder sig av kriterieträd är MAMCA (multi-actor multi-

criteria approach). Den metoden går ut på att ta med de olika intressenterna 

genom att göra kriterieträd för varje intressent eller intressentgrupp med 

kriterier som involverar deras åsikter. (Verlinde & Macharis 2016) Ibland görs 

även en gren som enbart inkluderar intressenterna då att dessa kan utvärdera 

kriterierna från sitt eget perspektiv och sina egna värderingar och preferenser. 

Alla intressenters träd sammanställs även till ett enda träd där de olika 

perspektiven kommer fram (multi-actor-träd). Det är viktigt att se till att alla 

intressenter eller intressentgrupper tar lika stor plats i analysen så att inte en 

intressent har mer makt i analysen, då det kan göra analysen skev. Som i de 

tidigare metoderna delas värden och vikter upp även i denna metod, så att inte 

vissa kriterier ”väger över” om de inte anses vara mer viktiga. (De Brucker, 

Macharis & Verbeke 2013) MAMCA kan delas upp i sju steg, där det första 

steget går ut på att identifiera problemet och de alternativ som finns. Det andra 

steget är att introducera intressenterna tidigt i beslutsprocessen så att deras 

åsikter kommer med i analysen direkt. Det tredje steget är att ifrågasätta de 

olika intressenternas kriterier och sedan göra kriterieträd. Det fjärde steget går 

ut på att identifiera de attribut (mått) som ska användas på kriterierna. I det 

femte steget sammanställs alla intressenters kriterieträd till ett träd som sedan 

analyseras genom en passande MCDA-metod som i det sjätte steget ger en 

rankning. Det sjunde och sista steget är implementering av det alternativ som 

väljs. (Bergqvist et al. 2015) 

Ett annat sätt att ta fram kriterier på är genom att se intressenternas behov 

uppifrån och ner, snarare än nerifrån och upp. Detta innebär att intressentens 
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önskade fördelar bestämmer vilka kriterier som tas fram. Om en intressent till 

exempel ska köpa en ny bil och önskar uppnå ”sinnesro” måste bilen till 

exempel uppfylla fördelen ”lätt att köra” vilket kan delas upp i kriterierna 

”bekväma säten” och ”bensinmätare”. Detta sätt att tänka på används inom 

MEHVM (means-end value hierarchy model) som är en MCDA-metod som går 

ut på att förklara intressenternas (främst konsumenternas) önskemål i en 

produkt. Denna modell tydliggör vad det är som skapar värde i kriterierna och 

ser genom detta till att rätt sak mäts i analysen. (Mentzer, Rutner & Matsuno 

1997) 

I en beslutsprocess är det viktigt att se till att den metod som används går att 

förstå för de involverade personerna. Detta eftersom de ska sätta lämpliga 

värden, vikter och liknande på kriterierna, och om de inte förstår modellen kan 

det sätta käppar i hjulet och försvåra processen samt göra att resultatet inte blir 

vad det borde. Det är även viktigt att välja en lämplig metod beroende på vad 

det är för typ av problem som ska analyseras. Till exempel kanske det blir 

alldeles för tidskrävande att använda AHP om det finns väldigt många kriterier, 

eftersom alla kriterier ska jämföras med alla andra kriterier, något som kan bli 

väldigt tröttsamt för en beslutsfattare, och dessutom tidskrävande. (De Brucker, 

Macharis & Verbeke 2013) 
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3 Metod 
I kapitel 3.1 beskrivs det fall som använts för att undersöka frågeställningarna 

för denna undersökning. I kapitel 3.2-3.4 beskrivs och motiveras metoden för 

denna undersökning. Detta görs genom att beskriva övergripande metodansats, 

vald informationsinsamlings- och analysmetod samt undersökningens 

reliabilitet och validitet.  

3.1 Fallstudie 

Bergqvist et al. (2015) menar att det finns en viss trend i transportindustrin mot 

att bli mer inriktad mot hållbar utveckling. De skriver att hamnar är 

nyckelpunkter i världens transportsystem och genom att göra dessa mer hållbara 

kan en stor förändring ske i hela systemet. Eftersom detta kan leda till 

konsekvenser som påverkar samhället i stort är det viktigt att se till att de olika 

samhällsperspektiven kommer med i en analys av dessa nyckelpunkter då en 

förändring ska ske. 

Sundsvall Logistikpark AB samordnar ett stort projekt i Sundsvall som kommer 

att påverka inte bara företag, utan även de boende i Sundsvall. På grund av detta 

är det viktigt att ta de relevanta kriterierna i beaktning och göra en bra värdering 

av dessa. För att kunna göra det måste det finnas ett sätt att värdera de kriterier 

som inte har ett direkt siffervärde. Det är även viktigt att värderingen motsvarar 

perspektiven från både företag och boende i Sundsvall. 

3.2 Övergripande metodansats 

Det finns olika forskningsstrategier att använda sig av, och vilken som används 

skiljer sig från forskare till forskare. Vissa föredrar att se sambandet mellan 

teori och resultat som något induktivt, medan andra ser det deduktivt. Det 

induktiva angreppssättet innebär att forskaren utvecklar en teori baserat på sina 

observationer och resultat. Vanligtvis är den induktiva strategin förknippad med 

ett kvalitativt synsätt. Kvalitativ forskning innebär att fokus ligger på ord och 

hur deltagarna tolkar verkligheten. Det deduktiva angreppssättet är den strategi 

som är vanligast och innebär att teorin ligger till grund för en hypotes som 

sedan undersöks och slutligen resulterar i ett resultat. Den deduktiva teorin är 

vanligtvis förknippad med ett kvantitativt synsätt. Kvantitativ forskning har 

fokus på numerisk data och har ett objektivt synsätt på verkligheten. (Bryman 

2011) 

Det finns flera skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, där den 

mest uppenbara är fokus på ord respektive siffror. Den kvalitativa forskningen 

har fokus på deltagarnas uppfattning och strävar efter att ha en nära relation till 

deltagarna för att bättre kunna uppfatta deras perspektiv av världen. Den följer 

ett processinriktat sätt genom att den anpassas efter hur situationer utvecklas 

och är ofta ostrukturerad för att kunna komma fram till vad deltagarna menar 
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och vad det innebär. På detta sätt blir strävan att hitta en förståelse för hur en 

deltagare uttrycker och beter sig i relation till det sammanhang som undersöks. 

Detta innebär att den data som samlas in blir utförlig och detaljerad. Den 

kvantitativa forskningen har fokus på forskarens frågor och denne har ofta en 

distans till deltagarna för att inte påverka dem med sin närvaro.  Kvantitativ 

forskning är ofta statisk och fokuserar på relationen mellan olika variabler och 

den är ofta strukturerad för att det ska gå att studera de avgränsningar som är i 

fokus. Den data som samlas in är ofta entydig och objektiv, och det ska gå att 

generalisera den. (Bryman 2011) 

”Man säger ibland att kvantitativa forskare har fokus på människors beteende 

och kvalitativa forskare på den mening detta beteende rymmer.” (Bryman 2011) 

I en undersökning finns olika aktörer, bland annat respondenter och 

informanter. Morse (1991) beskriver skillnaden mellan respondenter och 

informanter. En respondent är en person som svarat på en enkät eller liknande, 

där de svar som ges enbart är svar på de frågor som ställs. En informant är en 

person som beskriver de omständigheter som råder kring det som forskaren är 

intresserad av. Informanten ger ofta mer information omkring de frågor 

forskaren ställer än vad respondenten gör. (Morse 1991) I denna undersökning 

kommer de personer som svarat på intervjuerna kallas för informanter och de 

som svarat på enkäten kommer att kallas för respondenter. 

Att utföra en intervju för att få fram information och data är en vanlig 

företeelse. Det finns olika former av intervjuer, där den strukturerade intervjun 

är den vanligaste formen vid kvantitativa studier. Anledningen till detta är för 

att en strukturerad intervju underlättar frågeställandet och hanteringen av 

svaren. En strukturerad intervju går till genom att intervjuaren ställer frågor 

utifrån en i förväg bestämd frågemall. Frågorna är ofta mycket specifika och 

har förbestämda svarskategorier. På detta sätt kan informanternas svar sedan 

sammanställas och jämföras på ett reliabelt sätt. En annan intervjuform är den 

ostrukturerade intervjun. I en ostrukturerad intervju har intervjuaren bara en  

lista med teman eller generella frågor som ställs på ett informellt sätt för att få 

fram informantens egna uppfattningar och perspektiv. Det finns möjlighet för 

intervjuaren att avvika från sin mall för att ställa följdfrågor och följa den 

riktning som informanten tar i sina svar. Det är viktigt att få utförliga och 

detaljerade svar istället för korta svar som går att sammanställa på ett 

generaliserat sätt. En tredje intervjuform är den semistrukturerade intervjun. 

Denna kan beskrivas som ett mellanting mellan en strukturerad och en 

ostrukturerad intervju. Intervjuaren har en uppsättning frågor som ska ställas, 

men dessa är ofta generellt formulerade och kan ställas i olika ordningsföljd 

eller med oplanerade följdfrågor beroende på hur informanten svarar. I 

kvalitativa studier är både den ostrukturerade och den semistrukturerade 

intervjuformen vanligt förekommande. Detta eftersom intervjuaren får utförliga 

svar och kan styra intervjun beroende på hur informanten svarar. (Bryman 

2011) 
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Enkäter är också ett vanligt sätt att få fram information och data. På sätt och vis 

skulle en strukturerad intervju kunna kallas för en enkät, skillnaden är att en 

enkät innebär att respondenterna svarar på frågorna på egen hand, istället för att 

frågorna administreras av en intervjuare. Eftersom respondenterna svarar på 

frågorna på egen hand i en enkät är det speciellt viktigt att enkäten är lätt att 

förstå och svara på samt att den inte får vara för lång då det innebär en risk att 

respondenten inte orkar svara på hela enkäten. Det finns flera fördelar med 

enkäter, bland annat att det är lätt att nå ut till många personer på kort tid 

jämfört med att intervjua många personer. Respondenterna kan även välja själva 

när de ska svara på enkäten. En annan fördel är att respondenterna inte blir 

påverkade av forskarens närvaro, något som kan göra att deras svar blir 

annorlunda. Det finns alltså en mindre risk för en skevhet i svaren vid enkäter 

jämfört med intervjuer. I en enkät ändras inte heller frågorna, vilket innebär att 

alla som svarar på enkäten svarar på samma frågor i samma ordningsföljd med 

samma formuleringar, något som gör att svaren blir lättare att generalisera och 

jämföra. Det finns även nackdelar med enkäter, bland annat att det inte går att 

hjälpa respondenterna om de inte förstår en fråga eller om de har funderingar 

över något. Därför är det särskilt viktigt att frågorna i enkäten är tydligt 

formulerade så att risken att respondenten inte förstår dem minimeras. En annan 

nackdel är att det inte går att ställa följdfrågor för att få mer detaljerade svar 

från respondenten. Det är viktigt att inte ställa för många frågor som kan 

upplevas som oviktiga, då detta kan få respondenten att tröttna och inte svara på 

hela enkäten. Detta kan innebära ett visst bortfall av information. En enkät 

besvaras ofta anonymt, något som kan vara en nackdel då det inte går att 

säkerställa att rätt person svarar på enkäten. Detta kan bli problematiskt om 

undersökningen kräver att till exempel endast chefer ska besvara enkäten och 

detta delegeras vidare till någon annan i verksamheten. (Bryman 2011) 

Utformningen av en enkät är viktig då det påverkar hur respondenterna svarar 

på den och hur många som svarar. Som nämnts tidigare är det viktigt att 

enkäten inte är för lång eller har frågor som uppfattas som oviktiga. Om 

enkäten ser kort ut ökar chansen att fler svarar på den, men detta kan även vara 

motverkande då den kan upplevas oprofessionell. En enkät med väl genomtänkt 

layout ser viktig ut och kan upplevas mindre arbetsam att svara på. Antalet svar 

kan även öka om det inte finns för många frågor per sida, men det är även 

viktigt att inte ha för många sidor i enkäten då den kan upplevas som ännu 

längre då. (Bryman 2011) 

I en undersökning är det även viktigt att gå igenom existerande litteratur för att 

ge grund till sina egna frågeställningar och bredda sin kunskapsgrund. Det är 

även viktigt att undersöka vad som redan har gjorts, för att ”slippa uppfinna 

hjulet på nytt”. Det kan hjälpa till att stärka trovärdigheten till arbetet då det 

bidrar med kunskaper och perspektiv för diskussion i arbetet. (Bryman 2011)  

3.3 Multikriterieanalys 

Prato (1999), Macharis & Bernardini (2015), Tudela, Akiki & Ciseternas 

(2006), De Brucker, Macharis & Verbeke (2012) och Hajkowicz (2007) 

förespråkar att använda multikriterieanalys vid problem som hanterar 
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ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. De argumenterar att 

multikriterieanalys gör det möjligt att utvärdera kvalitativa kriterier samt 

inkludera intressenters åsikter i analysen. Perera & Kularathna (2010) menar att 

multikriterieanalys är en bra metod för problem med motsägande kriterier där 

intressenternas preferenser tydligt kan komma fram. I denna undersökning har 

därför multikriterieanalysmetoden MAUT valts. En närmare beskrivning av 

denna metod finns att hitta i kapitel 2.2. 

Eftersom detta arbete ska undersöka hur företag och intressenter värderar och 

viktar olika kriterier har analysen skett med alternativet att logistikparken ska 

byggas mot ett indirekt alternativ där logistikparken inte byggs. Eftersom 

värderingen hanterar hur logistikparken inverkar på olika kriterier blir 

jämförelsen alltså i inverkan då parken är byggd jämfört med om den inte 

byggs. MAUT används som verktyg till att få fram värden och vikter för att 

sedan kunna presentera resultatet av jämförelsen. Alternativet att ingen park 

byggs antas vara neutralt eftersom detta alternativ inte innebär någon ny 

inverkan på de kriterier som undersöks. 

Kapitel 3.2.1 beskriver och motiverar urvalet av informanter och respondenter 

samt en kort information angående övrig informationsinsamling. Kapitel 3.2.2 

beskriver de kriterier som använts och vilka värden som använts. Kapitel 3.2.3 

är en beskrivning av hur informationen som samlats in analyserats och 

hanterats. 

3.3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen utfördes dels via intervjuer och dels via enkäter. Anledningen 

till att intervjuer valdes var för att det var lättare att få bredare svar i en intervju 

än en i enkät, samt att informanterna kunde ge återkoppling angående 

svårigheter och problem kring uppskattning av värden och tolkning av kriterier. 

Anledningen till att enkäter valdes var för att det var lätt att nå ut till många 

personer på kort tid. Detta innebär att värderingen av kriterierna får en större 

grund och görs med flera olika perspektiv, vilket minskar risken för skevhet i 

värdena. 

Intervjuerna utfördes individuellt med olika personer på Sundsvalls kommun 

som har god kännedom om projektet med Sundsvall logistikpark. Detta betyder 

att de har en god insikt i hur parken skulle kunna påverka de olika kriterierna. 

Intervjuerna utfördes på ett semistrukturerat sätt med en i förväg bestämd 

frågemall. Detta eftersom undersökningen gick ut på att få fram uppskattningar 

av värden och vikter till varje kriterium, men även ytterligare tankar och åsikter 

kring undersökningen. Detta innebar att informanterna hade möjlighet att 

komma med ytterligare synpunkter på kriteriernas utformning, hur 

logistikparken i ett bredare perspektiv skulle kunna påverka de olika kriterierna 

samt eventuella önskemål på ytterligare kriterier eller perspektiv de önskade 

skulle finnas med i analysen. Intervjufrågorna finns att hitta i bilaga A. 

Enkäten skickades ut i elektronisk form som en länk via e-post, dels till 

studenter vid Mittuniversitetet och dels till boende i Sundsvall. Det var viktigt 
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att se till att de som svarade på enkäten kände till projektet Sundsvall 

logistikpark eftersom det annars kunde bli svårt att uppskatta värden på de olika 

kriterierna. Genom att skicka enkäten till studenter vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall och boende i Sundsvall, samt i början på enkäten informera om 

vikten att känna till projektet Sundsvall logistikpark, säkerställdes det att 

respondenterna hade relevant kunskap och kännedom för att kunna svara på 

enkäten. Enkäten finns att hitta i bilaga B. 

Insamling av information har även utförts med hjälp av skriftliga källor och 

vetenskapliga artiklar inom liknande områden. En liten del av informationen 

har även hämtats från webbaserade källor. 

3.3.2 Kriterier 

De kriterier som undersöks i detta arbete togs fram av Lindvall och Larsson i en 

tidigare studie. Kriterierna täcker över tre huvudkategorier: ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekter. Varje kategori är sedan uppdelad i mindre delar 

för att mer specifikt beskriva respektive område. Figur 2 nedan visar ett 

kriterieträd (se figur 1 i kapitel 2.3) och hur de olika kriteriernas relationer ser 

ut. 

Figur 2: Kriterieträd med de aktuella kriterierna och deras inbördes relationer. (Lindvall 

& Larsson kommande) 

För att undersökningen skulle bli mer detaljerad och hantera kriterier som är 

mer specifika för projektet med Sundsvall logistikpark har kriterierna som 

befinner sig på löven i trädet i figur 2 ovan använts. Eftersom inte alla kriterier 

är ekonomiska med ett tydligt monetärt värde har en värdeskala använts som 

grundar sig på hur stor inverkan logistikparken skulle kunna ha på respektive 

kriterium. För att få fram logistikparkens inverkan har informanterna och 

respondenterna i intervjuerna och enkäterna blivit tillfrågade att för varje 

kriterium uppskatta denna inverkan från 1 till 5. Om kriteriet får värde 1 

innebär det att logistikparken skulle ha en mycket dålig inverkan, medan värde 

5 innebär att logistikparken skulle ha en mycket bra inverkan. Dessa siffror har 

sedan konverterats så att skalan går från -2 till 2, se tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Konvertering av värden. 

 Väldigt dåligt Dåligt Neutral Bra Väldigt bra 

Ursprungliga värden 1 2 3 4 5 

Konverterade värden -2 -1 0 1 2 

Konverteringen gjordes för att det bedömdes vara lättare för informanterna och 

respondenterna att sätta en siffra från 1 till 5 istället för -2 till 2, trots att 

skalorna egentligen ”säger samma sak” och har samma intervall mellan varje 

värde. Det var viktigt att inte göra värderingen av kriterierna krångligare än det 

behövde vara, och eftersom en skala som går från -2 till 2 lätt kan bli abstrakt 

och förvirrande (till exempel finns det en 2:a på båda sidor om 0:an, även om 

ena är negativ och andra är positiv) för en person som inte är van att hantera 

siffror eller uppskatta värden valdes istället skalan från 1 till 5. Anledningen till 

att det sedan behövdes en skala med negativa värden var för att beräkningen av 

logistikparkens totala inverkan sedan skulle bli lättare att analysera. De kriterier 

som får negativa värden kommer i beräkningen att ge negativa vikter och dra 

ner det totala värdet av logistikparkens inverkan. 

Eftersom det finns fler kriterier under den ekonomiska kategorin behövdes en 

viktning av alla kriterier. Detta eftersom de ekonomiska värdena annars skulle 

få störst plats i beräkningen och därmed göra analysen skrev. Viktningen 

genomfördes genom att be informanterna och respondenterna att sätta poäng på 

varje kriterium beroende på hur viktigt de tyckte att varje kriterium var. 

Poängen gick från 1 till 10, där 1 poäng innebar att de inte alls tyckte att det var 

viktigt, medan 10 poäng representerade mycket viktigt. Se tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Poäng för viktning av kriterier. 

Inte alls viktigt    Neutral     Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skalorna i tabell 1 och 2 kallas för Likert-skala och används ofta bland annat då 

det värde som söks är grad av tro eller åsikt och då värdet inte kan besvaras 

exakt. Denna typ av skala används vanligtvis då den kvalitativa data som söks 

är svår att mäta eller då datan anses vara känslig information (till exempel en 

persons lön) då personen som svarar på frågan inte behöver ge ett exakt svar på 

frågan. De vanligaste svarsalternativen då en Likert-skala används är fem 

alternativ från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”. Det är viktigt att vara 

noggrann med att de svarsalternativ som finns täcker hela spektrumet, 

exempelvis kan det finnas en viss skillnad mellan ”Stämmer helt” och 

”Stämmer absolut” och beroende på vad som undersöks och hur detaljerade 

svar som krävs är det viktigt att ta den skillnaden i åtanke. Likert-skalor har 

nästan alltid ett udda antal svarsalternativ med ”neutral” i mitten. Detta kan 

innebära problem för forskaren då personer som svarar på undersökningar med 

Likert-skalor ofta väljer ”neutral” för att de inte vet vad de ska svara eller för att 

de har bråttom eller liknande. Detta innebär att personen som svarat egentligen 

inte är neutral i frågan. Ett sätt att undvika detta är möjligheten att hoppa över 

frågan, eller svara ”vet ej”. (Chimi & Russel 2009) 
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Det har under en lång tid pågått en debatt om huruvida Likert-skalan ska 

användas som en intervallskala eller en ordinär skala. Carifo & Perla (2008) 

argumenterar för att en användning av skalan som en intervallskala är det bästa 

sättet då studier stöder Likert-skalan som intervallskala. Datan som fås från 

skalan kan då användas för att beräkna medelvärde och standardavvikelse, 

något som är kraftfulla verktyg vid kvantitativa undersökningar. I denna studie 

har därför en intervallbaserad Likert-skala används för att samla in information 

om logistikparkens inverkan på de olika kriterierna.  

3.3.3 Analys 

Från intervjuerna och enkäten fås värden och vikter på de olika kriterierna som 

ska analyseras. Först beräknas ett medelvärde på värdet för varje kriterium 

enligt ekvation (3) nedan. Detta görs för att få fram det värde som närmast 

representerar vad informanterna och respondenterna har svarat. 

 

 

  

(3) 

I ekvation (3) är n antalet informanter eller respondenter, vp är värdet på 

kriterium i enligt informant p eller respondent p och m är det totala antalet 

kriterier som analyseras. På detta sätt summeras informanternas och 

respondenternas värden på det aktuella kriteriet och divideras sedan med antal 

informanter eller respondenter. I enkäten finns svaret ”vet ej” som val. Detta 

svar ger inget värde till kriteriet och beräknas ej i analysen. Om till exempel 10 

personer uppskattat ett värde på ett kriterium ,varav 2 svarat ”vet ej”, beräknas 

medelvärdet med de 8 personer som uppgett ett värde så att de 2 som svarat 

”vet ej” inte finns med i värdeanalysen. På detta sätt blir medelvärdet korrekt 

beräknat och de svar som ger ett värde på kriteriet är de enda svar som används 

i beräkningarna. 

För vikterna görs det en normalisering. Genom att normalisera dem kommer 

värdet på vikterna att befinna sig i intervallet från 0 till 1, och summan av 

vikterna för alla kriterier kommer att bli 1. På detta sätt kommer det slutliga 

värdet av logistikparkens påverkan att befinna sig inom den skala som 

definierats tidigare (se tabell 1) och parkens inverkan kan därmed analyseras. 

Normaliseringen görs genom att först beräkna medelvärdet av vikterna för varje 

kriterium, i, enligt ekvation (4) nedan. 

 

 

  

(4) 

 Där wp är vikten på kriterium i enligt informant p eller respondent p. 
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 Efter att medelvärdet, , har beräknats normaliseras sedan värdena. Detta 

görs genom att dividera  med summan av alla vikter. Se ekvation (5) nedan.  

 

 

  

(5) 

Svaren från respondenterna (enkäten) används för att beräkna betingat 

medelvärde samt standardavvikelsen av både värdena, Vi, och vikterna, Wi. Det 

betingade medelvärdet blir två olika värden för både värderingarna och 

vikterna. Det ena värdet för värderingarna blir hur dålig inverkan 

respondenterna tycker att logistikparken har på kriteriet förutsatt att de svarat en 

negativ inverkan (värde 1 till 2) och det andra värdet för värderingarna blir hur 

bra inverkan respondenterna tycker att logistikparken har på kriteriet förutsatt 

att de svarat en positiv inverkan (värde 4 till 5). Alltså, ”de respondenter som 

svarat att logistikparken har en dålig/bra inverkan, hur dålig/bra inverkan tycker 

de att logistikparken har?”. De betingade värdena för vikterna görs på liknande 

sätt, från oviktig (vikt 1 till 4) till viktig (vikt 6 till 10). Det betingade 

medelvärdet beräknas enligt ekvation (3) och (4) ovan på de värden som 

befinner sig inom det aktuella intervallet (negativt eller positivt) för kriteriet. 

Standardavvikelsen beräknas enligt formeln för standardavvikelse, se ekvation 

(6) nedan. 

 

 

  

(6) 

x står för det aktuella värdet eller den aktuella vikten, är medelvärdet av 

värdet eller vikten och n är antalet respondenter. Standardavvikelsen visar hur 

stor spridning det finns i svaren från respondenterna, exempelvis om de flesta 

svarat enligt medelvärdet, eller om det finns en större spridning i värderingarna 

och viktningarna. 

När både värdet, Vi, och den normaliserade vikten, Wi, har beräknats för varje 

kriterium, i, kan ett påverkansvärde, Pi, beräknas för varje kriterium. Detta görs 

enligt ekvation (7) nedan, genom att multiplicera kriterium i:s värde med dess 

normaliserade vikt. 

 
 

(7) 

Påverkansvärdet, Pi, visar vilken påverkan logistikparken har på kriterium i i 

analysen. De konverterade värdena i tabell 1 visar vilken slags inverkan 

logistikparken har på kriterium i. Om värdet, Vi, befinner sig på den negativa 

sidan (-2 till -1) har logistikparken en ”mycket dålig” till ”dålig” inverkan på i, 

om Vi har värde 0 har logistikparken ingen särskild inverkan på i och om Vi 

befinner sig på den positiva sidan (1 till 2) har logistikparken en ”bra” till 
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”mycket bra” inverkan på i. Beroende på hur stor vikt, Wi, kriterium i har 

kommer Pi att ha olika stor påverkan i analysen. Om Wi har ett litet värde (kring 

1 till 4) kommer kriterium i inte att ha så stort genomslag i analysen. Detta 

innebär alltså att om värdet, Vi, på kriterium i till exempel är högt (exempelvis 

lika med 2) kommer det att inkluderas i analysen, men inte ha en stor påverkan 

på resultatet. Detta gäller även omvänt, om Wi har ett stort värde (kring 6 till 

10) kommer kriterium i att ha ett stort genomslag i analysen. 

När detta är beräknat återstår att analysera hur stor inverkan parken kommer att 

ha på alla kriterier sammanlagt. Detta görs enligt ekvation (8) nedan, genom att 

summera alla påverkansvärden, Pi. 

 

 

  

(8) 

Värdet på I visar hur stor inverkan logistikparken kommer att ha på de olika 

kriterierna sammanlagt. Detta värde beräknas enskilt med de svar som fåtts från 

intervjuerna och enkäten, samt med de värden som fås då svaren från 

intervjuerna och enkäten sammanställs. På detta sätt fås tre olika värden på I där 

eventuella skillnader i värderingar och viktningar från de olika informant- eller 

respondentgrupperna kan urskiljas och analyseras, samt fås ett gemensamt 

värde för alla informanter och respondenter. 

3.4 Metoddiskussion 

Det finns två viktiga kriterier för att bedöma en vetenskaplig undersökning, 

nämligen reliabilitet och validitet. Måttet på dessa kriterier kan sägas utgöra 

undersökningens trovärdighet (Björklund & Paulsson 2012). Figur 3 nedan är 

en grafisk representation av begreppen som visar piltavlor och vart pilarna har 

träffat tavlorna. Reliabilitets- och validitetskriteriet och deras koppling till 

denna studie kommer att beskrivas närmare i kapitel 3.3.1 och 3.3.2. 

 

Figur 3: Tavlan till vänster visar både låg reliabilitet och validitet. Tavlan i mitten visar 

hög reliabilitet men låg validitet. Tavlan till höger visar både hög reliabilitet och validitet. 

(Björklund & Paulsson 2012) 
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3.4.1 Reliabilitet 

Målet med reliabilitet är att om en annan forskare utför samma studie ska denne 

komma fram till samma resultat och slutsatser. Det innebär att fel och skevheter 

i en undersökning minimeras och resultatet blir mer tillförlitligt. För att detta 

ska vara möjligt är det viktigt att dokumentera sin forskning så noggrant och 

konkret som möjligt så att en annan forskare kan följa dokumentationen och 

upprepa undersökningen. (Yin 2007) 

Reliabilitet handlar även om pålitlighet hos mått och mätningar. Det finns tre 

faktorer som avgör om ett mått är reliabelt eller inte: stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet håller över tid, till 

exempel att resultatet av ett test hos en grupp människor blir detsamma om 

samma test utförs på samma grupp en tid senare. Om korrelationen av resultatet 

av de båda mätningarna är låg innebär det att reliabiliteten är låg, alltså är 

måttet inte bra. Problemet med detta resonemang är till exempel att 

informanternas eller respondenternas svar i den andra mätningen påverkas av 

deras svar i den första mätningen, vilket kan leda till en högre korrelation än det 

kanske egentligen är. Ett annat problem är om det går för lång tid mellan de två 

testen, vilket kan innebära att yttre förändringar i världen påverkar mätningen. 

Intern reliabilitet handlar om att medlemmarna i ett forskarlag ska komma 

överens om hur de ska tolka det de ser samt att måtten av informanternas eller 

respondenternas svar mäts på samma skala. Interbedömarreliabilitet liknar 

extern reliabilitet då det handlar om överrensstämmelse mellan olika 

observatörer. Om data till exempel ska kategoriseras finns det risk att olika 

forskare bedömer datan på olika sätt, denna risk är särskilt närvarandra vid 

insamling av svar på öppna frågor. (Bryman 2011) 

Eftersom denna undersökning endast gör mätningen en gång är stabiliteten i 

mätningen svår att bedöma. Kriterierna som mäts är dock relativt 

”tidsokänsliga” under en tidsperiod på till exempel ett år (logistikparkens 

inverkan på till exempel luftkvalitet bör uppskattas vara lika stor vid olika 

frågetillfällen), och därför bör en ny mätning vid ett senare tillfälle ändå få ett 

relativt lika resultat. Tolkning av ord och begrepp är också ett område som kan 

bli problematiskt, speciellt vid enkätundersökningen. Detta eftersom ord och 

begrepp kan tolkas på olika sätt beroende på vem som läser det och vilken 

bakgrund och relevant kunskap inom området den personen har. En fråga om 

energiåtgång vid transport kan verka abstrakt och svåruppskattad för en person 

som inte är insatt i området. Detta har förebyggts genom att i enkäten ge 

exempel och förklaringar på vad frågan avser samt i intervjuerna ge utrymme 

för frågor och resonemang kring begreppen. På detta sätt kan det säkerställas att 

respondenterna har samma infallsvinkel på frågorna och därmed kan svara på 

relativt lika villkor. 

Något som är värt att notera är att informanternas och respondenternas grad av 

kunskap om kriterierna och logistikparken kommer att påverka resultatet av 

undersökningen. En informant eller respondent som inte har särskilt mycket 

kunskap om aspekterna kommer antingen att svara ”vet ej” eller gissa på ett 

värde. Ju mer kunskap informanterna och respondenterna har om dessa 
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aspekter, desto mer precisa värden kan de uppskatta. Om undersökningen utförs 

en gång till vid en senare tidpunkt innebär detta alltså att resultatet kan bli 

annorlunda, och möjligen mer precist. För att förebygga detta problem har det i 

enkäten informerats om vikten av att känna till logistikparken för att kunna 

svara på frågorna, samt till intervjuerna kontaktats personer som har en särskild 

grad av kunskap kring logistikparken (genom till exempel arbetet). 

En annan aspekt som är värd att notera är att denna undersökning endast kan 

utföras innan logistikparken byggs. Detta eftersom det går att utföra mätningar 

av till exempel luftkvaliteten när logistikparken byggs eller är färdigbyggd och 

att det då finns ett ”svar” på värderingarna. Denna studie undersöker hur 

mycket logistikparken skulle kunna påverka de olika aspekterna, vilket alltså 

innebär att det inte finns ett rätt svar på värderingarna. 

3.4.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida rätt sak mäts, till exempel om en persons resultat 

på ett intelligenstest egentligen säger något om personens verkliga intelligens 

eller om BNP är ett bra mått på ett lands ekonomi. (Bryman 2011) 

Det finns olika typer av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet och extern 

validitet. Begreppsvaliditet innebär att rätt mått ska användas för att mäta något, 

det får inte ske på forskarens egna subjektiva bedömning. Ett exempel på detta 

kan vara att mäta en persons levnadsstandard utifrån dennes inkomst. Detta kan 

dock vara ett mått med låg validitet eftersom en persons inkomst inte behöver 

vara det enda som påverkar dennes levnadsstandard (till exempel kan personen 

har höga omkostnader eller leva tillsammans med någon som har en hög 

inkomst). Intern validitet handlar om hur slutsatser dras. Om en forskare antar 

att händelse a leder till händelse b utan att inse, eller ta hänsyn till, att en faktor 

c kan vara orsaken till b, har undersökningen lägre intern validitet. Extern 

validitet handlar om huruvida det går att generalisera resultaten från en 

undersökning, till exempel om det går att tillämpa resultaten från en 

undersökning av förändringar i ett bostadsområde på ett annat område. (Yin 

2007) 

Denna studie mäter ett mycket specifikt geografiskt område, och resultatet kan 

troligen inte generaliseras till vilket område som helst. Detta är något som Prato 

(1999) diskuterar i sin studie. Sättet undersökningen utförs på bör dock vara 

möjligt att upprepa på andra områden, däremot kommer de uppskattade värdena 

högst troligt att variera beroende på vilket område som undersöks. Det som ska 

mätas är logistikparkens inverkan på olika kriterier, något som uppskattas med 

en skala från ”mycket dålig inverkan” till ”mycket bra inverkan”. Detta mått är 

inte särskilt detaljerat, men eftersom undersökningen utförs genom intervjuer 

och en enkät krävdes det att skalan kriterierna skulle värderas på inte var för 

svår att förstå och använda sig av. Den bedöms vara tillräcklig för att avgöra 

vilken grad av inverkan logistikparken har på de olika kriterierna. 



Värdering av kriterier vid stora investeringar – En jämförelse mellan olika 

intressenters uppskattningar av kriterier 

Anna Samstad 2016-06-02 

26 

4 Resultat 
Kapitel 4.1 är en kort beskrivning av Sundsvall Logistikpark, kapitel 4.2 

innehåller resultatet av intervjuerna, kapitel 4.2 innehåller resultatet av enkäten 

och kapitel 4.3 redovisar en sammanställning av resultaten från intervjuerna och 

enkäten. 

4.1 Företagsfakta 

Sundsvall Logistikpark AB är ett kommunalt bolag som samordnar projektet att 

bygga en logistikpark i Tunadalshamnen i Sundsvall. Illustrationen nedan visar 

en översiktsbild över logistikparkens planerade utformning. Planen är att bygga 

en ny kombiterminal och ytor för logistik, lager och etablering samt bygga en 

containerhamn som ansluter till Tunadalshamnen. Nya vägar och järnvägsspår 

ska även byggas mellan Ortviken och Tunadalshamnen, där en del av järnvägen 

även kommer att elektrifieras, samt nya järnvägslösningar i Bergsåker och 

Maland. Projektet syftar till att möta ett ökande godstransportbehov enligt 

kommunens hållbara tillväxtstrategi RIKARE. Sundsvall Logistikpark AB 

skriver på sin hemsida att de viktigaste skälen till projektet bland annat är att ta 

ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle och att Tunadalshamnen är en 

strategiskt viktig hamn inte bara för Sundsvall, utan även nationellt. Detta är ett 

stort projekt som även involverar SCA och Trafikverket. (Sundsvall 

Logistikpark 2016a, Sundsvall Logistikpark 2016b, Sundsvalls kommun 2016)  

 

Illustration: Översiktsbild av logistikparken. (Sundsvall Logistikpark 2016b) 

4.2 Intervjuer 

Kapitel 4.1.1 redovisar den kvantitativa datan som samlats in från intervjuerna 

medan kapitel 4.1.2 redovisar en sammanfattning av den kvalitativa datan som 

samlats in från intervjuerna. 
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4.2.1 Kvantitativt resultat 

Tabell 3 nedan visar resultatet av värderingen från intervjuerna. På varje rad 

visas hur många av informanterna som har värderat kriterium i till en viss 

inverkan, hur många informanter som har satt ett värde på kriteriet samt det 

genomsnittliga värdet på kriterium i.  

Tabell 3: Resultatet av värderingen från intervjuerna. 

 Värden   

Sammanställning av 

intervjuer 

Väldigt 

dåligt Dåligt  Neutral  Bra  

Väldigt 

bra  

Antal 

infor-

manter 

Genomsnitts- 

värden, Vi 

1 Arbetstillfällen i 

regionen 0 0 0 4 1 

5 

1,2 

2 Regionens 

konkurrenskraft 0 0 0 4 1 

5 

1,2 

3 Effektiva transporter 0 0 0 1 4 

5 

1,8 

4 Attraktivitet för 

regionen - näringsliv 0 0 0 2 3 

5 

1,6 

5 Attraktivitet för 

regionen - medborgare 0 0 3 0 2 

5 

0,8 

6 Luftkvalitet 0 0 0 1 4 

5 

1,8 

7 Ljudnivå (buller) 0 0 1 2 2 

5 

1,2 

8 Energiåtgång av 

transporterat gods 0 0 0 1 4 

5 

1,8 

9 Tillgång till 

grönområden 0 0 3 1 1 

5 

0,6 

10 Kulturvärden 2 2 1 0 0 

5 

-1,2 

11 Säkerhet i 

Sundsvall 0 0 1 1 3 

5 

1,4 
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Tabell 4 nedan visar resultatet av viktningen från intervjuerna. På varje rad 

visas hur många av informanterna som har viktat kriterium i till en viss vikt, hur 

många informanter som har viktat kriteriet, den genomsnittliga vikten på 

kriterium i samt den normaliserade vikten på kriterium i. 

Tabell 4: Resultatet av viktningen från intervjuerna. 

 
Vikter 

Sammanställning av 

intervjuer 

1 Inte 

alls 

viktigt 2 3 4 

5 

Neu-

tral 6 7 8 9 

10 

Mycket 

viktigt 

Antal 

infor-

manter 

Genomsnitts- 

vikter,  
Normaliserade 

vikter, Wi 

1 Arbetstillfällen i 

regionen 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 6,800 0,091 

2 Regionens 

konkurrenskraft 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 8,400 0,113 

3 Effektiva transporter 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 9,000 0,121 

4 Attraktivitet för 

regionen - näringsliv 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5 7,400 0,099 

5 Attraktivitet för 

regionen - medborgare 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 6,200 0,083 

6 Luftkvalitet 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 8,200 0,110 

7 Ljudnivå (buller) 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 5,800 0,078 

8 Energiåtgång av 

transporterat gods 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 8,400 0,113 

9 Tillgång till 

grönområden 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2,000 0,027 

10 Kulturvärden 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 5,000 0,067 

11 Säkerhet i 

Sundsvall 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 5 7,400 0,099 

 

Tabell 5 nedan visar resultatet av beräkningen av påverkansvärdet, Pi, samt den 

totala inverkan, I, av logistikparken. På varje rad visas hur stor inverkan 

logistikparken har på varje kriterium, alltså dess påverkansvärde, Pi, för varje 

kriterium. Längst ner visas logistikparkens totala inverkan, I, för alla kriterier.  
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Tabell 5: Resultatet av beräkningen av Pi och I. 

Sammanställning av intervjuer Inverkan per kriterium, Pi   

1 Arbetstillfällen i regionen 0,109   

2 Regionens konkurrenskraft 0,135   

3 Effektiva transporter 0,217   

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv 0,159   

5 Attraktivitet för regionen - medborgare 0,066   

6 Luftkvalitet 0,198   

7 Ljudnivå (buller) 0,093   

8 Energiåtgång av transporterat gods 0,203   

9 Tillgång till grönområden 0,016   

10 Kulturvärden -0,080   

11 Säkerhet i Sundsvall 0,139   

  Total inverkan, I 1,255 

 

Från tabell 5 ovan syns att det beräknade I-värdet av datan från intervjuerna ger 

att logistikparkens totala inverkan är 1,255. Detta motsvarar en ”bra” till 

”mycket bra” inverkan av logistikparken (se tabell 1), med mer betoning på 

”bra” än ”mycket bra”. 

Figur 4 nedan är en grafisk representation hur logistikparken inverkar på de 

olika kriterierna enligt tabell 5. En stapel som går ovanför nivå 0 betyder att 

logistikparken har en positiv inverkan på kriterium i medan en stapel som går 

nedanför nivå 0 betyder att logistikparken har en negativ inverkan på kriterium 

i. Från bilden syns att resultatet av intervjuerna gav att logistikparken har en 

negativ inverkan på kriteriet ”Kulturvärden” medan den ansågs vara mer eller 

mindre positivt inverkande på de andra kriterierna. ”Effektiva transporter” är 

det kriterium som anses ha störst positiv inverkan från logistikparken. 
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Figur 4: Resultatet av intervjuerna. Logistikparkens inverkan på de olika kriterierna. 

4.2.2 Kvalitativt resultat 

Arbetstillfällen i regionen 

Alla informanter var positivt inställda till logistikparkens inverkan på 

arbetstillfällen i regionen. Motiveringen till det var att, ur ett långsiktigt 

perspektiv, nya företag kan etableras eftersom logistikparken kommer att göra 

det lättare att göra större affärer med andra aktörer. Det fanns även en betoning 

att det kommer att tillkomma många nya arbetstillfällen under byggfasen av 

parken, men att själva parken, när den är klar, inte kommer att vara en stor 

arbetsgivare om den jämförs med några av de stora aktörerna i Sundsvall (till 

exempel Akzo Nobel eller SCA). 

Regionens konkurrenskraft 

Även i detta fall var alla informanter positivt inställda till logistikparkens 

inverkan på kriteriet. 

”Det är sämre om den inte etableras än det är bra om den etableras.” 

(Informant) 

De flesta informanterna nämnde attraktion av nya företag som anledning till att 

logistikparken bidrar till regionens konkurrenskraft. Denna attraktion av företag 

skulle bero på att logistikparken gör att det blir lättare att transportera varor till 

och från Sundsvall, något som skulle kunna leda till att många olika slags 

företag dras till regionen. 
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Effektiva transporter 

Alla informanter svarade på denna fråga att syftet med logistikparken är att 

effektivisera transporter och bli ett transportnav i Sverige. Alltså har 

logistikparken enligt de flesta informanter en mycket bra inverkan på detta 

kriterium. Att logistikparken blir ett nav innebär att fartygs-, tåg- och vägtrafik 

samlas på ett ställe för att sedan gå ut i alla väderstreck. En informant betonade 

att eftersom det finns mycket produktion i Norrland som ska ut i världen blir 

detta nav ett bra centrum för dessa. 

Attraktivitet för regionen – näringsliv 

”Parken sätter Sundsvall på kartan, det ger ringar på vattnet. Är vi effektiva blir 

vi attraktiva.” (Informant) 

De flesta informanter svarade att logistikparken kommer att ha en mycket bra 

inverkan på attraktiviteten för regionen (med näringslivet i fokus) så länge den 

blir effektiv. Goda kommunikations- och logistiklösningar drar till sig 

verksamheter och medborgare. 

En av informanterna upplevde en viss otydlighet med vad detta kriterium 

egentligen innebar och vad det var som skulle värderas. Åsikten var att kriteriet 

var för brett för att det skulle vara lätt att värdera det. 

Attraktivitet för regionen – medborgare 

Det fanns en viss delad mening angående detta kriterium. Några av 

informanterna ansåg att logistikparken skulle ha en mycket bra inverkan på 

kriteriet för att det kan leda till utveckling och samarbete mellan företag som 

har med logistikparken att göra och Mittuniversitetet i Sundsvall. De ansåg att 

”framgång föder framgång” vilket gör att fler människor vill till Sundsvall. De 

andra informanterna trodde inte att det som gör att en person flyttar till en ny 

stad först och främst beror på arbetstillfällen, utan snarare handlade om sociala 

faktorer som vart familj och vänner bor. Dessa informanter ställde sig neutrala 

till logistikparkens inverkan på attraktivitet för regionen (med medborgare i 

fokus). 

Luftkvalitet 

Även för detta kriterium var alla informanter positivt inställda till 

logistikparkens inverkan. Ett syfte med parken är att flytta transporter från väg 

till tåg eller fartyg, något som minskar miljöpåverkan. En informant betonade 

att den generella förändringen i världen är att transporter ökar, något som även 

gäller i Sundsvall, och att det därför är viktigt att vara förberedd på detta genom 

smarta transportlösningar. En annan informant menade dock att det är viktigt att 

inte höja potentialen för detta kriterium för mycket då det finns studier som 

pekar på att potentialen att flytta transporter från lastbil till tåg är liten. 
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Informanten betonade däremot att logistikparken ändå kommer att ha en bra 

inverkan på luftkvaliteten i Sundsvall. 

Ljudnivå (buller) 

De flesta informanterna svarade på detta kriterium att eftersom det kommer att 

bli mindre vägtrafik på E4:an kommer bullret från vägarna att minska. 

Vägtrafiken i centrala Sundsvall kommer dock att vara relativt oförändrad, och 

därmed även ljudnivån i centrala Sundsvall. En informant svarade även att det 

är svårt att undkomma buller från lastkranar och tågvagnar där parken befinner 

sig. 

Energiåtgång av transporterat gods 

De flesta informanter var positivt inställd till logistikparkens inverkan på detta 

kriterium också. Ett byte från lastbilstrafik till fartyg eller tåg medför mindre 

energiåtgång till transporter. En informant jämförde att köra vin från Spanien 

med lastbil jämfört med fartyg. Med lastbil skulle transporten kunna ske direkt 

till återförsäljaren, men kosta mycket mer energi, medan det med fartyg skulle 

transporteras till logistikparken först, och sedan med lastbil därifrån till 

återförsäljaren. Informanten betonade att det är ofrånkomligt att behöva 

transportera varorna med lastbil den sista biten, men att det ändå kommer att 

kosta mycket mindre energi jämfört med om transporten skett via lastbil hela 

vägen. En av informanterna betonade även här vikten av att vara försiktig med 

att höja detta kriterium (se luftkvalitet). 

En informant upplevde detta kriterium som svårt att förstå och ansåg att det var 

väldigt likt luftkvalitet-kriteriet. 

Tillgång till grönområden 

Trots att informanterna värderade logistikparkens inverkan på detta kriterium 

relativt olika hade de liknande orsaker till sina värderingar. Några informanter 

ansåg att logistikparkens inverkan på grönområden har en liten betydelse 

eftersom det i Sundsvall finns gott om grönområden på andra ställen och att det 

är överskattat att området där parken ska byggas ska vara ett 

rekreationscentrum. Några andra informanter svarade att området där parken 

ska byggas varit otillgängligt för allmänheten då det varit privat mark och 

funnits skyltar med texten ”Tillträde förbjudet” på delar av området. De flesta 

av informanterna upplevde det som att inte så många personer egentligen 

besökt området och att det gjorts ”en höna av en fjäder”. 

Kulturvärden 

De flesta informanter svarade att logistikparken har en negativ inverkan på 

kulturvärden. Motiveringen till det var att något går förlorat om husen rivs 

eftersom de har ett kulturellt värde. De flesta informanterna svarade dock att det 
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inte är ett stort kulturellt värde som går förlorat, och att samhällelig utveckling 

ändå väger över detta. 

Säkerhet i Sundsvall 

De flesta informanter svarade att logistikparken har en positiv inverkan på 

säkerheten i Sundsvall. Eftersom hanteringen av farligt gods flyttas från 

centrala Sundsvall till logistikparken kommer ”den vanliga människan” inte att 

bli lika utsatt för godset. Det minskar även från vägarna. En informant betonade 

att om det farliga godset flyttar från lastbilar till tåg blir järnvägstrafiken 

osäkrare, det bästa vore om det mesta farliga godset transporterades via fartyg. 

Övriga kommentarer 

En av informanterna motiverade ett nytt kriterium för analysen: Resurshållning 

på vägarna. Detta motiverades med att eftersom lastbilar tar mycket plats på 

vägarna, sliter på asfalten och i framtiden kommer att öka i mängd, är det 

viktigt att se till att det är lätt att välja tåg eller fartyg istället. Detta är något 

som logistikparken skulle inverka mycket bra till, enligt informanten. 

En annan informant motiverade ännu ett kriterium: Arbetsmiljö kombiterminal. 

Motiveringen till detta kriterium var att den nya kombiterminalen som ska 

byggas i logistikparken kommer att bli säkrare. Detta är något som leder till 

bättre arbetsmiljö och lägre risk för de som arbetar i kombiterminalen. Eftersom 

hantering av farligt gods sker i kombiterminalen innebär det även ett skydd för 

miljön då nya åtgärder kommer att åtas för att hantera olyckor. Informanten 

ansåg att logistikparken skulle inverka mycket bra på detta kriterium.  

4.3 Enkät 

Tabell 6 nedan visar resultatet av värderingen från enkäten. På varje rad visas 

hur många av respondenterna som har värderat kriterium i till en viss inverkan, 

hur många respondenter som svarat ”vet ej”, totalen av hur många respondenter 

som har satt ett värde på kriteriet (alla som svarat något annat än ”vet ej”), det 

genomsnittliga värdet på kriterium i, samt standardavvikelsen av värdet för 

kriterium i.  
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Tabell 6: Resultatet  av värderingen från enkäten. 

  

Tabell 7 nedan visar det betingade medelvärdet av värderingarna från enkäten. 

På varje rad visas hur dålig respektive bra inverkan logistikparken har på 

kriterium i enligt de respondenter som svarat att logistikparken har en dålig 

respektive bra inverkan på kriterium i. ”---” betyder att ingen respondent har 

värderat logistikparkens inverkan på kriterium i till dåligt/bra. 

Tabell 7: Betingat medelvärde av värderingar från enkäten. 

Betingat medelvärde, värderingar Dåligt Bra 

1 Arbetstillfällen i regionen --- 1,262 

2 Regionens konkurrenskraft --- 1,300 

3 Effektiva transporter -1,000 1,438 

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv -1,000 1,258 

5 Attraktivitet för regionen - medborgare -1,200 1,318 

6 Luftkvalitet -1,000 1,105 

7 Ljudnivå (buller) -1,000 1,000 

8 Energiåtgång av transporterat gods -1,000 1,000 

9 Tillgång till grönområden -1,160 1,000 

10 Kulturvärden -1,318 1,167 

11 Säkerhet i Sundsvall -1,000 1,300 

 

  Värden 

Sammanställning av 

enkät 

Väldigt 

dåligt Dåligt Neutral Bra 

Väldigt 

bra Vet ej 

Antal 

respon-

denter 

Totala 

antalet 

värderingar 

Genomsnitts-

värden, Vi  

Standard-

avvikelse, sv 

1 Arbetstillfällen i 

regionen 0 0 4 31 11 11 57 46 1,152 0,550 

2 Regionens 

konkurrenskraft 0 0 15 21 9 12 57 45 0,867 0,718 

3 Effektiva transporter 0 1 12 18 14 12 57 45 1,000 0,816 

4 Attraktivitet för 

regionen - näringsliv 0 2 13 23 8 11 57 46 0,804 0,770 

5 Attraktivitet för 

regionen - medborgare 1 4 16 15 7 14 57 43 0,535 0,949 

6 Luftkvalitet 0 10 9 17 2 16 54 38 0,289 0,915 

7 Ljudnivå (buller) 0 12 14 14 0 14 54 40 0,050 0,805 

8 Energiåtgång av 

transporterat gods 0 3 15 21 0 15 54 39 0,462 0,634 

9 Tillgång till 

grönområden 4 21 13 1 0 13 52 39 -0,718 0,677 

10 Kulturvärden 7 15 14 5 1 10 52 42 -0,524 0,982 

11 Säkerhet i 

Sundsvall 0 3 13 14 6 16 52 36 0,639 0,855 
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Tabell 8 nedan visar resultatet av viktningen från enkäten. På varje rad visas hur 

många av respondenterna som har viktat kriterium i till en viss vikt, hur många 

respondenter som har viktat kriteriet, den genomsnittliga vikten på kriterium i, 

den normaliserade vikten på kriterium i, samt standardavvikelsen av vikten för 

kriterium i. 

Tabell 8: Resultatet av viktningen från enkäten. 

  Vikter 

Sammanställning 

av enkät 

1 Inte 

alls 

viktigt 2 3 4 

5 

Neu-

tral 6 7 8 9 

10 

Mycket 

viktigt 

Antal 

respon-

denter 

Genomsnitts-

vikter,  

Normali-

serade 

vikter, 

Wi  

Standard-

avvikelse, 

sw 

1 Arbetstillfällen i 

regionen 0 0 0 0 6 5 9 14 2 14 50 7,860 0,100 0,021 

2 Regionens 

konkurrenskraft 0 0 1 2 10 4 9 10 3 11 50 7,300 0,092 0,025 

3 Effektiva 

transporter 0 0 0 1 8 11 7 9 4 10 50 7,340 0,093 0,023 

4 Attraktivitet för 

regionen - 

näringsliv 0 0 1 4 5 6 9 7 7 11 50 7,440 0,094 0,025 

5 Attraktivitet för 

regionen - 

medborgare 0 0 2 1 11 4 9 7 5 11 50 7,260 0,092 0,026 

6 Luftkvalitet 1 0 0 3 5 4 5 11 8 13 50 7,740 0,098 0,027 

7 Ljudnivå 

(buller) 1 0 3 3 7 8 7 7 4 10 50 6,920 0,088 0,029 

8 Energiåtgång av 

transporterat gods 1 0 3 3 10 5 7 9 4 8 50 6,780 0,086 0,028 

9 Tillgång till 

grönområden 2 1 2 2 7 6 7 9 6 8 50 6,880 0,087 0,030 

10 Kulturvärden 4 1 5 4 6 5 9 8 4 4 50 6,000 0,076 0,032 

11 Säkerhet i 

Sundsvall 1 0 0 3 8 6 3 11 5 13 50 7,460 0,094 0,028 

 

Tabell 9 nedan visar det betingade medelvärdet av viktningarna från enkäten. På 

varje rad visas hur oviktig respektive viktig kriterium i är beroende på om 

respondenterna har viktat kriterium i som oviktigt respektive viktigt. ”---” 

betyder att ingen respondent har viktat kriterium i som oviktigt/viktigt. 
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Tabell 9: Betingat medelvärde av viktningar från enkäten. 

  

Betingat medelvärde, vikter Oviktigt Viktigt 

1 Arbetstillfällen i regionen --- 8,250 

2 Regionens konkurrenskraft 3,667 8,216 

3 Effektiva transporter 4,000 7,878 

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv 3,800 8,200 

5 Attraktivitet för regionen - medborgare 3,333 8,278 

6 Luftkvalitet 3,250 8,512 

7 Ljudnivå (buller) 3,143 8,028 

8 Energiåtgång av transporterat gods 3,143 8,091 

9 Tillgång till grönområden 2,571 8,083 

10 Kulturvärden 2,643 7,767 

11 Säkerhet i Sundsvall 3,250 8,421 

 

Tabell 10 nedan visar resultatet av beräkningen av påverkansvärdet, Pi, samt 

den totala inverkan, I, av logistikparken. På varje rad visas hur stor inverkan 

logistikparken har på varje kriterium, alltså dess påverkansvärde, Pi, för varje 

kriterium. Längst ner visas logistikparkens totala inverkan, I, för alla kriterier.  

Tabell 10: Resultatet av beräkningen av Pi och I. 

Sammanställning av enkät Inverkan per kriterium, Pi    

1 Arbetstillfällen i regionen 0,115   

2 Regionens konkurrenskraft 0,080   

3 Effektiva transporter 0,093   

4 Attraktivitet för regionen – näringsliv 0,076   

5 Attraktivitet för regionen – medborgare 0,049   

6 Luftkvalitet 0,028   

7 Ljudnivå (buller) 0,004   

8 Energiåtgång av transporterat gods 0,040   

9 Tillgång till grönområden -0,063   

10 Kulturvärden -0,040   

11 Säkerhet i Sundsvall 0,060   

  Total inverkan, I  0,443 

 

Från tabell 10 ovan syns att det beräknade I-värdet av datan från enkäten ger att 

logistikparkens totala inverkan är 0,443. Detta motsvarar en ”neutral” till ” bra” 

inverkan av logistikparken (se tabell 1), med en aning mer betoning på 

”neutral” än ”bra”. 

Figur 5 nedan är en grafisk representation hur logistikparken inverkar på de 

olika kriterierna enligt tabell 10. En stapel som går ovanför nivå 0 betyder att 
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logistikparken har en positiv inverkan på kriterium i medan en stapel som går 

nedanför nivå 0 betyder att logistikparken har en negativ inverkan på kriterium 

i. Från bilden syns att resultatet av enkäten gav att logistikparken har en negativ 

inverkan på kriterierna ”Tillgång till grönområden” och ”Kulturvärden” medan 

den ansågs vara mer eller mindre positivt inverkande på de andra kriterierna. 

”Arbetstillfällen i regionen” är det kriterium som anses ha störst positiv 

inverkan från logistikparken. 

Figur 5: Resultatet av enkäten. Logistikparkens inverkan på de olika kriterierna. 

 

4.4 Jämförelse av resultat 

Tabell 11 nedan visar värderingarna av logistikparkens inverkan på kriterium i. 

På varje rad visas de värden som uppskattats av informanterna och 

respondenterna från intervjuerna och enkäten, samt skillnaden i värderingarna. 
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Tabell 11: Jämförelse av värderingarna från intervjuerna och enkäten. 

  Värden 

Sammanställning av intervjuer och enkät Intervjuer Enkät Skillnad i värderingar  

1 Arbetstillfällen i regionen 1,2 1,152 0,048 

2 Regionens konkurrenskraft 1,2 0,867 0,333 

3 Effektiva transporter 1,8 1,000 0,800 

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv 1,6 0,804 0,796 

5 Attraktivitet för regionen - medborgare 0,8 0,535 0,265 

6 Luftkvalitet 1,8 0,289 1,511 

7 Ljudnivå (buller) 1,2 0,050 1,150 

8 Energiåtgång av transporterat gods 1,8 0,462 1,338 

9 Tillgång till grönområden 0,6 -0,718 1,318 

10 Kulturvärden -1,2 -0,524 -0,676 

11 Säkerhet i Sundsvall 1,4 0,639 0,761 

 

Figur 6 nedan visar värderingarna av informanterna och respondenterna från 

intervjuerna och enkäten. De grå staplarna visar värderingarna från intervjuerna 

och de svarta staplarna visar värderingarna från enkäten. 
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Figur 6: Värderingar av informant- och respondentgrupper. 

Tabell 12 nedan visar viktningarna av kriterierna av informanterna och 

respondenterna från intervjuerna och enkäten. På varje rad visas vikten för 

kriterium i från informanterna och respondenterna från intervjuerna och 

enkäten, samt skillnaden i vikterna. 
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Tabell 12: Jämförelse av viktningar från intervjuerna och enkäten. 

  Vikter 

Sammanställning av intervjuer och enkät Intervjuer Enkät Skillnad i vikter 

1 Arbetstillfällen i regionen 0,091 0,100 -0,009 

2 Regionens konkurrenskraft 0,113 0,092 0,021 

3 Effektiva transporter 0,121 0,093 0,028 

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv 0,099 0,094 0,005 

5 Attraktivitet för regionen - medborgare 0,083 0,092 -0,009 

6 Luftkvalitet 0,11 0,098 0,012 

7 Ljudnivå (buller) 0,078 0,088 -0,010 

8 Energiåtgång av transporterat gods 0,113 0,086 0,027 

9 Tillgång till grönområden 0,027 0,087 -0,060 

10 Kulturvärden 0,067 0,076 -0,009 

11 Säkerhet i Sundsvall 0,099 0,094 0,005 
 

Figur 7 nedan visar viktningarna av informanterna och respondenterna från 

intervjuerna och enkäten. De grå staplarna visar viktningarna från intervjuerna 

och de svarta staplarna visar viktningarna från enkäten. 

Figur 7: Viktningar av informant- och respondentgrupper. 
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Tabell 13 nedan visar den beräknade inverkan av logistikparken på varje 

kriterium i från intervjuerna och enkäten. På varje rad visas beräknad inverkan 

på kriterium i från intervjuerna och enkäten, samt skillnaden i inverkan. 

Tabell 13: Jämförelse av beräknad inverkan från intervjuerna och enkäten. 

  Inverkan 

Sammanställning av intervjuer och enkät Intervjuer Enkät 

Skillnad i 

inverkan 

1 Arbetstillfällen i regionen 0,109 0,115 -0,006 

2 Regionens konkurrenskraft 0,135 0,080 0,055 

3 Effektiva transporter 0,217 0,093 0,124 

4 Attraktivitet för regionen - näringsliv 0,159 0,076 0,083 

5 Attraktivitet för regionen - medborgare 0,066 0,049 0,017 

6 Luftkvalitet 0,198 0,028 0,170 

7 Ljudnivå (buller) 0,093 0,004 0,089 

8 Energiåtgång av transporterat gods 0,203 0,040 0,163 

9 Tillgång till grönområden 0,016 -0,063 0,079 

10 Kulturvärden -0,08 -0,040 -0,040 

11 Säkerhet i Sundsvall 0,139 0,060 0,079 

 

Figur 8 nedan visar logistikparkens beräknade inverkan på kriterium i från 

intervjuerna och enkäten. De grå staplarna visar den beräknade inverkan från 

intervjuerna och de svarta staplarna visar den beräknade inverkan från enkäten. 
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Figur 8: Beräknad inverkan från informant- och respondentgruppernas värderingar och 

viktningar. 
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5 Analys 
I kapitel 5.1 presenteras en analys av resultatet från intervjuerna, i kapitel 5.2 

presenteras en analys av resultatet från enkäten och i kapitel 5.3 presenteras en 

jämförelse av resultaten från intervjuerna och enkäten. 

5.1 Intervjuer 

Kapitel 5.1 delas upp i tre delkapitel för att redovisa analysen av värderingen, 

viktningen samt logistikparkens inverkan på kriterierna i tre separata avsnitt. 

5.1.1 Värderingar 

Informanternas värderingar av kriterierna är relativt samstämmiga för de flesta 

kriterier. De kriterier där värderingen skiljer sig mest åt är ”Attraktivitet för 

regionen – medborgare” och ”Tillgång till grönområden”. Några av 

informanterna ansåg att attraktivitet för en medborgare inte påverkas nämnvärt 

av arbetstillfällen, utan att det snarare handlar om det sociala sammanhanget en 

person vill ha. Vart personens vänner, familj och intressen finns tillgängliga har 

en mycket större inverkan på personens upplevda attraktivitet till en region än 

ett arbete. De informanter som värderade logistikparkens inverkan på detta 

kriterium högt ansåg att det möjliga samarbetet mellan företag och utbildning är 

något som lockar till sig nya människor som vill få högre kompetens inom 

exempelvis logistik, och att det alltså innebär att logistikparken har en god 

inverkan på attraktionen av nya (men även gamla) medborgare. Anledningen till 

att informanterna värderar detta kriterium olika beror troligen på att de 

fokuserat sin värdering på olika aspekter. De informanter som värderat kriteriet 

lägre värderade från ett perspektiv av en person som är från arbetslivet och som 

kanske letar efter ett nytt jobb. De informanter som värderat kriteriet högre 

värderade det från ett perspektiv av en person som kanske är ny på 

arbetsmarknaden eller som är i färd med att skaffa sig en utbildning och därför 

ser logistikparken som en framtida arbetsgivare eller samarbetspartner. Dessa 

två perspektiv kan upplevas som väldigt olika varandra, då det första 

perspektivet vanligtvis handlar om en äldre person som har rotat sig på ett ställe 

med ett arbete, familj och intressen medan det andra perspektivet vanligtvis 

handlar om en yngre person som inte hunnit jobba särskilt länge eller skaffa 

familj, och därför upplever det som lättare att flytta eller byta bana i livet. 

De flesta informanterna var eniga om att det finns gott om tillgång till 

grönområden i Sundsvall. Anledningen till att värderingen skiljer sig på detta 

kriterium beror på att de informanter som ansåg att logistikparken har en ”bra” 

till ”mycket bra” inverkan på kriteriet upplever att det i Sundsvall finns 

tillräckligt med grönområden att det område där logistikparken ska byggas inte 

är en stor förlust. Detta är möjligen ett tankefel från dessa informanter då 

logistikparken inte kommer att bidra med fler grönområden, de ansåg dock 

förlusten som irrelevant för de flesta Sundsvallsbor. På lång sikt (men möjligen 
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även långsökt) kan en motivering till att logistikparken bidrar till tillgången av 

grönområden vara att den förbättrar miljön och luftkvaliteten i Sundsvall, och 

därmed bidrar till att de grönområden som finns mår bättre. De informanter som 

värderade logistikparkens inverkan på detta kriterium lägre värderade inverkan 

som neutral. Eftersom området där parken ska byggas inte varit särskilt 

lättillgängligt och i vissa delområden även skyltats med ”Tillträde förbjudet” 

ansåg informanterna att logistikparkens inverkan inte har någon större betydelse 

för de flesta Sundsvallsbor. De ansåg att de andra grönområden som finns i 

Sundsvall, exemplifierade av Norra Berget och Sidsjön, är mer lättillgängliga 

och frekvent besökta. 

Något som flera av informanterna nämnde, och i vissa fall upprepade, var syftet 

med logistikparken. Den ska bli ett transportnav som samlar lastbils-, tåg- och 

fartygstrafik på ett ställe för att effektivisera transporter och stärka och utveckla 

Sundsvall som stad. Detta är något som tydligt reflekteras i deras värderingar av 

logistikparkens inverkan på kriterierna. De flesta kriterier värderades ha en 

”bra” till ”mycket bra” inverkan från logistikparken, med ett tydligt undantag 

av ”Kulturvärden”. Anledningen till detta var att alla informanter ansåg att det 

självklart är en förlust om de hus som finns på området där logistikparken ska 

byggas måste rivas. Anledningen till att de övriga kriterierna värderades få 

positiv inverkan av logistikparken var att informanterna tror på projektet att 

bygga logistikparken. Alla informanter hade lite extra insikt i 

logistikparkprojektet, några mer än andra, vilket innebär att de, eftersom de 

värderade logistikparkens inverkan på flera av kriterierna positivt, tror att 

projektet kommer att bli lyckat och leda till många framgångar. Detta är 

självklart positivt, om de inte skulle tro att projektet kommer att bli lyckat hade 

det inneburit att något varit fel och åtgärder för att lösa problemet hade varit 

nödvändiga. 

Under intervjuerna var det några informanter som reagerade på att vissa 

kriterier var otydliga och svåra att förstå. Detta innebar att de upplevde 

värderingen som svår att göra. De kriterier som upplevdes svåra var 

”Attraktivitet för regionen – näringsliv” och ”Energiåtgång av transporterat 

gods”. Anledningen till svårigheterna med kriteriet ”Attraktivitet för regionen – 

näringsliv” motiverades med att det var ett brett kriterium som kan täcka det 

mesta. Informanten nämnde exempel som arbetstillfällen, nya företag och 

gamla företag. Svårigheten med detta kriterium berodde mest på att det 

upplevdes ”gå ihop” med andra kriterier som till exempel ”Arbetstillfällen i 

regionen” eller ”Regionens konkurrenskraft”. Andra kriterier upplevdes av 

informanterna även gå ihop med varandra, exempelvis ”Luftkvalitet” och 

”Energiåtgång av transporterat gods” eller ”Arbetstillfällen i regionen” och 

”Attraktivitet för regionen – medborgare”. En informant kopplade samman 

kriteriet ”Effektiva transporter” med flera andra kriterier, exempelvis 

”Luftkvalitet” eller ”Regionens konkurrenskraft”. Anledningen till just denna 

sammankoppling beror troligen på att en del av syftet med logistikparken är att 

effektivisera transporter, och att det därför är ett kriterium som täcker hela 

logistikparken och därmed indirekt påverkar flera av de övriga kriterierna. En 

informant som ansåg att logistikparken inverkade positivt på ”Attraktivitet för 
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regionen – medborgare” för att logistikparken bidrar med arbetstillfällen, ansåg 

då såklart att kriteriet ”Arbetstillfällen i regionen” och ”Attraktivitet för 

regionen – medborgare” går ihop med varandra. Svårigheten att värdera 

kriteriet ”Energiåtgång av transporterats gods” motiverades av informanten som 

en viss kunskapsbrist inom det området. Kriteriet är en aning abstrakt för en 

person som inte är kunnig inom transporter eller energiåtgång, vilket gör 

värderingen svår att uppskatta. 

5.1.2 Viktningar 

Informanternas viktning av kriterierna var relativt samstämmiga, men inte fullt 

lika samstämmiga som värderingarna. De kriterier där viktningen skiljer sig 

mest åt mellan informanterna är ”Attraktivitet för regionen – medborgare” och 

”Ljudnivå (buller)”. Anledningen till att viktningen skiljer sig i kriteriet 

angående attraktivitet beror på det som nämnts i kapitel 5.1.1 om värderingen 

av kriteriet. Beroende på vilket perspektiv informanten såg på kriteriet, en 

person som rotat sig eller inte, känns kriteriet olika viktigt. De informanter som 

viktat kriteriet högre var de som uppskattat kriteriet utifrån perspektivet där en 

person inte hade rotat sig på ett ställe. De såg möjligheten att nya människor 

kan komma till Sundsvall för utbyte av kunskap och kompetens, utbildning eller 

forskning, som något viktigt för Sundsvall och utvecklingen av staden. De som 

viktat kriteriet lägre såg på kriteriet utifrån en person som redan befinner sig i 

arbetslivet och har familj och vänner på ett ställe. Den personen är då inte lika 

benägen att flytta till en ny stad enbart på grund av ett arbete. Informanterna 

ansåg att logistikparken inte har någon nämnvärd inverkan på detta kriterium 

och att det därför inte var speciellt viktigt, därmed den lägre vikten. 

De informanter som viktat kriteriet ”Ljudnivå (buller)” högre ansåg att det är 

viktigt att se till att ljudnivån kring parken är acceptabel, särskilt eftersom det 

finns en risk att ljudet når över till västra sidan av södra Alnö och även de 

boende kring parken. Eftersom trafiken kring parken troligen kommer att öka 

blir bullret från det ökat, detta är dock något som ändå kommer att ske med tid. 

De informanter som viktat kriteriet lägre ansåg att trafikmängden i centrala 

Sundsvall ändå inte kommer att förändras och därmed kommer inte vägbullret 

att minska. Eftersom varor som ska till centrala Sundsvall och kommer in i 

hamnen ändå måste fraktas ut den sista biten via lastbil kommer trafiken inte att 

minska. Den vägtrafik som kommer att minska är den som nu går via lastbil 

vidare utanför Sundsvall. Den trafiken kommer, om allt går väl, att bytas ut och 

istället gå via tåg eller fartyg istället. På grund av detta ansåg dessa informanter 

inte att logistikparken har en större påverkan på ljudnivån i Sundsvall och 

därför att det kriteriet inte var särskilt viktigt. 

Det kriterium som fått högst vikt är ”Effektiva transporter”. Detta är logiskt 

eftersom en del i syftet med logistikparken är att effektivisera transporter, alltså 

anses det kriteriet vara det allra viktigaste att uppfylla och det kriterium som får 

ta störst plats i analysen. 

Det kriterium som fått lägst vikt är ”Tillgång till grönområden”. Även detta är 

logiskt, eftersom informanterna i värderingen ansåg att Sundsvall har många 
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grönområden, flera som är mycket mer lättillgängliga än det område där parken 

ska byggas. Informanterna ansåg att den utveckling som kan uppnås i Sundsvall 

med logistikparken överväger det grönområde som kommer att försvinna när 

den byggs. 

5.1.3 Inverkan 

Den totala inverkan av logistikparken enligt resultatet från intervjuerna är 

1,255. Detta betyder att de som intervjuats tror att logistikparken kommer att ha 

en ”bra” till ”mycket bra” inverkan på kriterierna. Som nämnts ovan är det 

logiskt att logistikparken får ett högt värde ur intervjuerna eftersom 

informanterna är personer som är mer eller mindre extra insatta i projektet och 

därför har tilltro till att projektet kommer att leda till framgång. Skulle något 

vara uppenbart fel skulle de alltså ha åtgärdat det för att projektet ska bli så bra 

som möjligt. 

Den totala inverkan för varje kriterium visar tydligt för vilka kriterier 

logistikparken bidrar mest. ”Effektiva transporter”, ”Luftkvalitet” och 

”Energiåtgång av transporterat gods” har störst positiv inverkan från 

logistikparken. Detta beror på att informanterna både har värderat och viktat 

dessa kriterier högt. Eftersom kriterierna fått en hög vikt tar de större plats i 

analysen, och eftersom de även fått höga värderingar blir deras inverkan ännu 

större. Det kriterium som har störst negativ inverkan från logistikparken är 

”Kulturvärden”. Detta är logiskt eftersom det är det enda kriteriet som fått ett 

negativt värde. Kriteriet fick den näst lägsta vikten, men eftersom det är det 

enda kriteriet med en negativ värdering är kriteriet det enda som får negativ 

inverkan från logistikparken. 

De kriterier som får minst inverkan av logistikparken är ”Attraktivitet för 

regionen – medborgare” och ”Tillgång till grönområden”. Anledningen till att 

dessa kriterier får en låg inverkan är att de fått låga poäng relativt de övriga 

kriterierna, samt att de inte fått så stor vikt. Speciellt ”Tillgång till 

grönområden” fick både låg poäng och låg vikt. Att ”Attraktivitet för regionen – 

medborgare” fått en låg inverkan beror på att de flesta informanter ansåg att den 

typen av attraktivitet inte hade med arbete att göra, utan andra sociala faktorer. 

Logistikparken har alltså ingen större inverkan på det kriteriet. Anledningen till 

att ”Tillgång till grönområden” fått en låg inverkan beror på att de flesta 

informanter ansåg att det in Sundsvall finns gott om grönområden och att 

området där logistikparken ska byggas är relativt otillgängligt. Logistikparken 

har alltså ingen nämnvärd inverkan på tillgången till grönområden i Sundsvall. 

5.2 Enkät 

Kapitel 5.2 delas upp i tre delkapitel för att redovisa analysen av värderingen, 

viktningen samt logistikparkens inverkan på kriterierna i tre separata avsnitt. 
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5.2.1 Värderingar 

Respondenternas värdering av kriterierna var mer spridda i enkäten än 

intervjuerna. Detta beror troligen på att det var många fler respondenter i 

enkäten än i intervjun. De kriterier som hade minst standardavvikelse 

(spridning) i värderingen av respondenterna var ”Arbetstillfällen i regionen”, 

”Energiåtgång av transporterat gods” och ”Tillgång till grönområden”. Detta 

betyder att respondenterna är samstämmiga i sina värderingar för dessa 

kriterier. Kriteriet om arbetstillfällen värderades ha en ”bra” till ”mycket bra” 

inverkan från logistikparken och kriteriet om energiåtgång värderades 

övervägande ha en ”neutral” till ”bra” inverkan från logistikparken. 

Respondenterna anser alltså att logistikparken kommer att bidra till goda 

arbetsmöjligheter i framtiden, både under byggfasen och när den är i drift. De 

upplever även att logistikparken kommer att förbättra energiåtgången av 

transporterat gods, dock kommer den inte att ha lika stor inverkan på detta 

kriterium som på arbetstillfällen. Det finns alltså en positiv inställning för 

logistikparken inom både arbetsmöjligheter och hållbar utveckling i Sundsvall. 

Kriteriet om grönområden värderades övervägande ha en ”dålig” till neutral” 

inverkan från logistikparken. Detta innebär att respondenterna anser att 

logistikparken kommer att ha en negativ inverkan på grönområden i Sundsvall. 

Kriteriet om energiåtgång i transporter har fått värden mellan ”dåligt” och 

”bra”, där det betingade medelvärdet av kriteriet visar att de respondenter som 

värderat logistikparkens inverkan på kriteriet positivt anser att inverkan är ”bra” 

(1,000) medan de som värderat logistikparkens inverkan på kriteriet negativt 

anser att inverkan är ”dålig” (-1,000). Eftersom värderingarna går mellan 

negativ till positiv inverkan innebär detta att det finns en viss osäkerhet i 

begreppet samt vilket perspektiv som antas i värderingen. ”Energiåtgång av 

transporterat gods” har värderats övervägande till att ha en ”neutral” till ”bra” 

inverkan av logistikparken. De respondenter som har värderat kriteriet på detta 

sätt ser en möjlighet i att transporter kan förflyttas från vägar till tåg eller 

fartyg, något som är mer energiekonomiskt. De respondenter som har värderat 

kriteriet till ”dåligt” kan ha gjort detta för att de inte tror på att skiftet från väg 

till andra medel kan fungera. Det kan även bero på en viss osäkerhet över 

begreppet och vad det innebär. För att kunna bedöma detta kriterium krävs det 

att kunskap om energiåtgång vid olika transportmedel finns, samt en viss 

kännedom om hur fördelningen mellan de olika transportmedlen ser ut i 

dagsläget. Det är även av viss nytta att känna till varför ett visst transportslag 

väljs över ett annat, till exempel varför vissa väljer att transportera med tåg 

istället för fartyg. Detta kriterium kan alltså upplevas som abstrakt och svårt att 

bedöma utan denna kunskap.  

För de övriga kriterierna är standardavvikelsen i värderingarna av 

respondenterna relativt stor. Detta beror troligen på att respondenterna är från 

olika delar av Sundsvall, har olika kunskapsnivå, olika erfarenheter och olika 

prioriteringar. De kriterier som har fått högst standardavvikelse i värderingarna 

är ”Attraktivitet för regionen – medborgare”, ”Luftkvalitet” och 

”Kulturvärden”. Spridningen i dessa kriterier beror troligen till största del på 

vilket perspektiv respondenten ser på kriteriet, men även vilken grad av tro 
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respondenten har till att projektet med logistikparken kommer att lyckas. En 

annan anledning till spridningen kan även vara vilken osäkerhet respondenten 

har angående kriteriet, exempelvis är ”Luftkvalitet” det kriterium som fått flest 

”Vet ej”-svar. Det betingade medelvärdet av ”Kulturvärden” är -1,318 hos de 

respondenter som värderat logistikparkens inverkan på kriteriet negativt och 

1,167 hos de respondenter som värderat logistikparkens inverkan på kriteriet 

positivt. Denna skillnad är stor, och kriteriet är även det kriterium som har fått 

den allra högsta standardavvikelsen i värderingen. De som anser att 

logistikparken har en negativ inverkan på ”Kulturvärden” anser att inverkan 

befinner sig mellan ”mycket dålig” och ”dålig” medan de som anser att 

inverkan är positiv anser att inverkan befinner sig mellan ”bra” och ”mycket 

bra”. Det är fler personer som värderat inverkan på kriteriet negativt än positivt, 

det finns dock relativt många värderingar på ”neutral”. Denna skillnad visar 

troligen på att respondenterna ser på kriteriet från olika perspektiv där de som 

värderat inverkan negativ anser att något går förlorat av att parken byggs (till 

exempel att de hus som finns på området där parken ska byggas måste rivas), 

medan de som värderat inverkan positiv anser att något kan vinnas på det (till 

exempel att husen kanske kan flyttas till nya ställen och tas om hand). 

Det kriterium som har fått högst värde är ”Arbetstillfällen i regionen”. Detta 

beror troligen på att det är något som de flesta kan relatera till. Alla har någon 

gång haft eller behövt ett arbete (eller kommer att ha eller behöva). 

Logistikparken är något som kan bidra med detta, och många ser det troligen 

som en ny etablering som kan ge arbete till många, både under byggandet och 

under driften. Denna värdering betyder att respondenterna har en positiv 

inställning till logistikparken när det kommer till arbetstillfällen. Det kriterium 

som fått lägst värdering är ”Tillgång till grönområden” (detta kriterium har även 

en relativt låg standardavvikelse). Detta beror troligen på att det finns ett 

engagemang angående grönområden i Sundsvall och att logistikparken innebär 

en förlust av detta. De flesta respondenter har värderat detta kriterium till ”dålig 

inverkan”. Detta är logiskt eftersom logistikparken innebär att ett grönområde 

kommer att försvinna i Sundsvall. 

I enkäten fanns möjligheten att svara ”Vet ej” vid värderingarna. Detta för att 

fånga upp de kriterier som kunde vara svårbedömda eller abstrakta. De kriterier 

som flest respondenter svarat ”Vet ej” på var ”Luftkvalitet”, ”Energiåtgång av 

transporterat gods” samt ”Säkerhet i Sundsvall”. ”Luftkvalitet” och ”Säkerhet i 

Sundsvall” har även en relativt hög standardavvikelse. Anledningen till att 

dessa kriterier är de som flest personer svarat ”Vet ej” på är troligen för att de 

kan upplevas svåra att bedöma utan tillräcklig kunskap om hur logistikparken 

kan inverka. Den höga standardavvikelsen i några av kriterierna beror troligen 

delvis också en följd av osäkerhet. Svårigheten att bedöma luftkvalitet handlar 

alltså om att det finns en viss osäkerhet i hur luftkvaliteten ser ut i Sundsvall nu 

och vad logistikparken kan innebära för den. En respondent kanske inte vet om 

luftkvaliteten blir bättre eller sämre om det istället för lastbilar går fartyg, eller 

vad det kan innebära om transporter ökar i Sundsvall på grund av 

logistikparken. Luftkvalitet är ett ”osynligt” kriterium, det går inte att direkt se 

vad som händer med luftkvaliteten när den förändras, vilket alltså bidrar till en 
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större osäkerhet kring kriteriet. Detta går även in i kriteriet om energiåtgång. 

Det är ett kriterium som är ”osynligt” och kan vara mycket abstrakt utan 

kunskap om energiåtgång vid olika transportslag och därmed svårt att 

uppskatta. Kriteriet ”Säkerhet i Sundsvall” kan också vara svårbedömt. En 

person som inte vet hur hanteringen av farligt gods sker nu och vad skillnaden 

blir med logistikparken kan inte göra en värdering av det kriteriet. Detta är ett 

kriterium som många typiskt inte har så stor kännedom av, och därför blir 

antalet ”Vet ej” högre. Alla kriterier i undersökningen har fått ett visst antal ”Vet 

ej”-svar. Detta är logiskt eftersom respondenterna troligen kommer från olika 

bakgrund med olika kunskap och erfarenheter och därför har olika grad av 

insikt i de olika kriterierna. De har troligen också olika hjärtefrågor som de är 

mer insatta i och kan svara mer säkert i. 

De Brucker, Macharis & Verbeke (2012) menar att en person som inte har 

erfarenhet av att uppskatta ett värde på ett kriterium som inte har ett direkt 

monetärt värde kan uppleva att det är svårt att förstå vidden av de konsekvenser 

som ett alternativ kan resultera i. Det är ett rimligt antagande att säga att de 

flesta av respondenterna från enkäten inte har någon större erfarenhet av detta, 

och att detta är en anledning till vissa värden och vikter, samt ”Vet ej”-svar. 

5.2.2 Viktningar 

Respondenterna har viktat varje kriterium med en stor spridning. Detta innebär 

att de slutliga normaliserade vikterna befinner sig relativt nära varandra. Den 

lägsta vikten är 0,076 och den högsta vikten är 0,100 medan de flesta kriterier 

har en vikt som befinner sig nära 0,090-0,092. Detta betyder att alla kriterier tar 

nästan lika stor plats i analysen. Anledningen till att respondenterna har viktat 

på detta sätt är troligen för att det är många personer som har viktat kriterierna, 

där alla har olika kunskap, erfarenheter och hjärtefrågor. Det den ena 

respondenten tycker är oviktigt kan den andra respondenten tycka är mycket 

viktigt. Att alla vikter ligger nära varandra innebär att inget kriterium är 

märkbart viktigare än ett annat. Ett kriterium har fått högst vikt och ett annat 

lägst vikt, men de har alla en jämn spridning på vikterna. 

Det kriterium som fått lägst vikt är ”Kulturvärden”. Detta beror troligen på att 

respondenterna antingen inte har någon stor insikt i de hus som är aktuella för 

rivning i området där parken ska byggas, eller inte tycker att det är särskilt 

viktigt att ha dem kvar. De anser kanske att  logistikparken kan tillföra mer 

nytta än det kulturvärde som kan fås av att parken inte byggs. ”Kulturvärden” är 

dock det kriterium som fått högst standardavvikelse, det finns alltså en stor 

spridning av vikterna för detta kriterium. Det är en jämn fördelning av 

respondenternas vikter för kriteriet, vilket alltså innebär att ungefär lika många 

respondenter tycker att kriteriet är viktigt som respondenter som tycker att 

kriteriet inte är viktigt. Det betingade medelvärdet för vikten av kriteriet är 

2,643 för de respondenter som inte tycker att kriteriet är så viktigt och 7,767 för 

de respondenter som tycker att kriteriet är mer viktigt. Detta betyder att det 

finns en stor skillnad i prioritet av detta kriterium hos respondenterna. Att 

kriteriet ändå har fått en låg vikt beror på att fler av respondenterna har satt 

högre vikter på de andra kriterierna än ”Kulturvärden”. Den höga 
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standardavvikelsen i ”Kulturvärden” beror troligen på respondenternas 

hjärtefrågor och kunskap om vad det innebär att logistikparken byggs eller inte 

byggs i området där husen finns. Det kriterium som fått högst vikt är 

”Arbetstillfällen i regionen”. Detta beror troligen på, som nämnts tidigare, att 

det är ett kriterium som många respondenter kan relatera till och som de känner 

påverkar dem på ett eller annat sätt. Därför är det självklart viktigt att det 

kriteriet får ta störst plats i analysen och är viktigast för respondenterna att ta 

hänsyn till. ”Arbetstillfällen i regionen” är även det kriterium som fått minst 

standardavvikelse, alltså är de flesta respondenter samstämmiga angående 

vikten på detta kriterium. 

”Tillgång till grönområden” är det kriterium som har störst skillnad i det 

betingade medelvärdet av vikterna, där värdet för de respondenter som inte 

tycker att kriteriet är så viktigt är 2,571 och 8,083 för de respondenter som 

tycker att kriteriet är mer viktigt. Denna skillnad visar att det finns stora 

skillnader i hur viktigt ”Tillgång till grönområden” är för respondenten, något 

som troligen beror på vart respondenten bor eller hur ofta denne besöker det 

område där logistikparken ska byggas eller liknande. 

5.2.3 Inverkan 

Den totala inverkan av logistikparken enligt resultatet från enkäten är 0,443. 

Detta betyder att respondenterna från enkäten tror att logistikparken kommer att 

ha en ”neutral” till ”bra” inverkan på kriterierna. Det finns alltså en positiv 

inställning till logistikparken från de boende i Sundsvall, men en försiktig 

positivitet. 

Den totala inverkan för varje kriterium visar tydligt vilka kriterier 

logistikparken bidrar mest. ”Arbetstillfällen i regionen”, ”Regionens 

konkurrenskraft” och ”Effektiva transporter” är de kriterier som har störst 

positiv inverkan från logistikparken. Kriteriet om arbetstillfällen har fått både 

högst poäng och högst vikt av respondenterna, samt lägst standardavvikelse i 

både värde och vikt. Detta innebär att de har en samstämmig och positiv 

inställning till hur logistikparken kan bidra till arbetstillfällen i framtiden. 

”Regionens konkurrenskraft” har fått både en relativt hög värdering och 

viktning, vilket troligen beror på att respondenterna tror att logistikparken kan 

bidra både med nya arbetstillfällen och bättre transportlösningar. Detta är något 

som går ihop lite med ”Effektiva transporter” som är det kriterium som har näst 

högst positiv inverkan av logistikparken. Det kriteriet har fått både näst högst 

värdering och viktning. Detta betyder att respondenterna tror på att 

logistikparken kommer att kunna uppfylla sitt syfte om att effektivisera 

transporter i regionen och bli ett transportnav och att det är något som kommer 

att ha en god inverkan för Sundsvalls utveckling. 

De kriterier som har negativ inverkan från logistikparken är ”Tillgång till 

grönområden” och ”Kulturvärden”. Båda kriterierna har fått en negativ 

värdering men relativt låga vikter. Vikterna på båda kriterierna har dock de 

högsta standardavvikelserna, vilket innebär att det finns en stor spridning av 

respondenternas åsikt av hur viktigt kriterierna är. Respondenterna har dock 
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överlag viktat de övriga kriterierna med högre poäng än dessa kriterier. Denna 

inverkan betyder att respondenterna tror att logistikparken kommer att ha en 

dålig inverkan på kriterierna, men att de inte tycker att kriterierna är lika viktiga 

som de flesta andra. Däremot är det värt att notera att alla kriterier har vikter 

som ligger nära varandra, så det kan även sägas att alla kriterier nästan anses 

vara lika viktiga. Relativt sett är dock vissa kriterier viktade att vara mer eller 

mindre viktiga än andra. Resultatet av inverkan på dessa kriterier betyder att 

respondenterna tycker att logistikparken har en dålig inverkan på grönområden 

och kulturvärden och att det är något som ska synas i analysen. 

De kriterier som har minst inverkan från logistikparken är ”Luftkvalitet” och 

”Ljudnivå (buller)”. Anledningen till att dessa kriterier har fått en låg inverkan 

är att de fått antingen relativt låga värden och höga vikter, eller tvärtom. 

”Luftkvalitet” har fått en värdering som ligger nära ”neutral” och en relativt hög 

vikt, vilket resulterar i att inverkan av detta kriterium inte blir särskilt stort (det 

får en inverkan som ligger nära ”neutral”). ”Ljudnivå (buller)” har fått ett 

aningen högre värde än ”Luftkvalitet”, men en lägre vikt, och därför tar inte 

kriteriet så stor plats i analysen och inverkan på kriteriet blir lägre. ”Ljudnivå 

(buller)” har lägst (mest neutral) inverkan av alla kriterier, alltså har 

logistikparken ingen nämnvärd inverkan på ljudnivån. 

5.3 Jämförelse av intervjuer och enkät 

Kapitel 5.3 delas upp i tre delkapitel för att redovisa jämförelsen av resultatet 

från intervjuerna och enkäten gällande värderingen, viktningen samt 

logistikparkens inverkan på kriterierna i tre separata avsnitt. 

5.3.1 Värderingar 

Det finns flera skillnader mellan intervjuerna och enkäten. Vid värderingen 

uppskattade informanterna högre värden på alla kriterier förutom för kriteriet 

”Kulturvärden”. De kriterier där värderingen skiljer sig mest mellan 

informanterna och respondenterna är ”Luftkvalitet”, ”Energiåtgång av 

transporterat gods” och ”Tillgång till grönområden”. 

Informanterna värderade logistikparkens inverkan på kriteriet ”Luftkvalitet” till 

1,800 medan respondenterna värderade inverkan på kriteriet till 0,289. Denna 

skillnad betyder att informanterna har en mycket mer optimistisk inställning till 

logistikparkens inverkan på luftkvaliteten än respondenterna. Denna skillnad är 

stor och kan dels bero på en stor eller liten tro på att skiftet från lastbilstrafik till 

tåg eller fartyg kommer att bli väldigt framgångsrikt och dels bero på en viss 

osäkerhet kring hur luftkvaliteten är nu och vad som kan få den att förändras. 

En person som har liten tilltro till att skiftet kommer att bli lyckat kommer 

troligen inte att värdera logistikparkens inverkan på kriteriet som särskilt högt. 

Inverkan kommer fortfarande att vara positiv, men inte nödvändigtvis mycket 

positiv. En annan person som har stor tilltro till skiftet kommer följaktligen att 

värdera kriteriet mer positivt. ”Luftkvalitet” var det kriterium där flest 

respondenter svarade ”Vet ej”, kriteriet har även fått en hög standardavvikelse. 

Detta tyder på att det finns en osäkerhet om Sundsvalls luftkvalitet, om den är 
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bra eller dålig, vad som förändrar den och vad logistikparken egentligen skulle 

bidra med för att förändra den. Denna osäkerhet är troligen en orsak till 

skillnaden i värderingen mellan informanterna och respondenterna. 

Informanterna värderade logistikparkens inverkan på kriteriet ”Energiåtgång av 

transporterat gods” till 1,800 medan respondenterna värderade inverkan på 

kriteriet till 0,462. Även detta är en relativt stor skillnad. En anledning till 

skillnaden kan vara att detta kriterium anses svårt att förstå eller abstrakt för en 

person utan kunskap om energiåtgång för olika transportslag och vad ett skifte 

mellan olika transportslag kan innebära, vilket innebär en osäker värdering av 

kriteriet. En informant upplevde detta kriterium svårt och likt kriteriet 

”Luftkvalitet”. Även detta kriterium hade många ”Vet ej”-svar från enkäten, 

vilket troligen beror på att även dessa respondenter tyckte att kriteriet var likt 

”Luftkvalitet” och svårt att uppskatta utan tillräcklig kunskap. Kriteriet hade 

dock en låg standardavvikelse i värderingen, vilket innebär att respondenterna 

är samstämmiga i sina värderingar av kriteriet. Flera av motiveringarna till 

värderingen för detta kriterium från intervjuerna hängde samman med skiftet 

mellan olika transportslag. På grund av detta beror skillnaden i värdering för 

detta kriterium troligen på liknande orsaker som för ”Luftkvalitet”. 

Informanterna värderade logistikparkens inverkan på kriteriet ”Tillgång till 

grönområden” till 0,600 medan respondenterna värderade inverkan på kriteriet 

till -0,718 (med en låg standardavvikelse). Denna skillnad kan på sätt och vis 

anses som större än de övriga skillnaderna eftersom informanterna värderade 

inverkan på kriteriet positiv, medan respondenterna värderade inverkan som 

negativ. Denna skillnad är viktig då den innebär helt olika inställningar för 

”Tillgång till grönområden” mellan de olika grupperna. Informanterna hade 

inställningen att områden där parken ska byggas har varit relativt otillgängligt 

för allmänheten och i jämförelse med de andra grönområden som finns i 

Sundsvall är det ingen större förlust att det försvinner. Respondenterna har 

värderat inverkan på kriteriet lägst (mest negativ) av alla kriterier och viktat det 

relativt lågt, men alla vikter från enkäten ligger relativt nära varandra, så 

kriteriet anses vara nästan lika viktig som flera andra. Kriteriets vikt har även en 

hög standardavvikelse. Detta betyder att respondenterna har ett engagemang för 

grönområdet och att de känner att något går förlorat när logistikparken byggs. 

Flera av informanterna nämnde att de inte besökt det aktuella grönområdet 

förrän på senare tid i relation till logistikpark-projektet, och att de inte trodde att 

så många andra Sundsvallsbor egentligen gjort det heller. Troligen beror 

skillnaden i värderingen till stor del på grund av detta, då respondenterna 

mycket väl kan ha besökt det aktuella grönområdet tidigare och därför värderar 

det som viktigt. Tudela, Akiki & Cisternas (2006) diskuterade i sin artikel att 

eftersom olika intressenter kan påverkas olika av ett projekts konsekvenser är 

det viktigt att ta med de olika åsikterna i analysen för att den ska bli rättvis. I 

fallet med grönområden är det tydligt att respondenterna värderar detta mer än 

vad informanterna gör och därför är detta viktigt att ha i åtanke. 

Det kriterium där värderingen mellan informanterna och respondenterna var 

mest lika var ”Arbetstillfällen i regionen”. Informanterna värderade inverkan av 



Värdering av kriterier vid stora investeringar – En jämförelse mellan olika 

intressenters uppskattningar av kriterier 

Anna Samstad 2016-06-02 

53 

logistikparken på kriteriet till 1,200 och respondenterna värderade inverkan på 

kriteriet till 1,152 (med låg standardavvikelse). Detta tyder på att synen på 

arbete är liknande i de två grupperna och att de är positivt inställda till vad 

logistikparken kan innebära för framtida arbetstillfällen. Det är logiskt att detta 

kriterium har minst skillnad i värdering då uppfattningen och tolkningen av vad 

ett arbete innebär är detsamma för de allra flesta människor. 

5.3.2 Viktningar 

Det kriterium där viktningen skiljer sig mest åt mellan informanterna och 

respondenterna är ”Tillgång till grönområden”. Informanterna viktade kriteriet 

till 0,027 medan respondenterna viktade kriteriet till 0,087 (2,7 % vikt 

respektive 8,7 % vikt). Denna skillnad är troligen relaterad till skillnaden i 

värderingen av kriteriet. Medan informanterna anser att Sundsvall har 

tillräckligt med grönområden att det aktuella grönområdet på det stora hela inte 

är särskilt viktigt, är respondenterna av en annan åsikt. Respondenterna har inte 

viktat kriteriet som viktigast av alla, men eftersom vikterna ur enkäten befinner 

sig i ett nära intervall till varandra innebär det att respondenterna anser att alla 

kriterier är mer eller mindre lika viktiga. Detta kriterium har även fått den näst 

högsta standardavvikelsen av vikten, vilket innebär att det finns nästan lika 

många respondenter som tycker att kriteriet är viktigt som respondenter som 

tycker att det inte är viktigt. Det har pågått en diskussion i Sundsvall angående 

logistikparkens placering (en Google-sökning på ”Sundsvall logistikpark” ger 

många resultat av varierande slag) där många uttryckt sitt missnöje över 

logistikparkens placering och vad det innebär att den byggs. Detta är en 

förklaring till skillnaden mellan grupperna. Informanterna och respondenterna 

är alla boende i Sundsvall, men eftersom det är fler respondenter än informanter 

innebär det alltså att åsiktsfördelningen blir bredare (lika med högre 

standardavvikelse). Detta bekräftar vad Ferretti, Bottero & Mondini (2014) 

skriver i sin artikel, nämligen att projekt som berör kulturarv påverkar olika 

intressenter som ofta har motsägande preferenser. Detta gäller särskilt projekt 

som ändrar på geografiska områden och förklarar även den höga 

standardavvikelsen. 

Viktningen på de övriga kriterierna är relativt lika varandra från de båda 

grupperna. Överlag har informanterna viktat kriterierna till högre värden än 

respondenterna. Detta beror på att vikten på ”Tillgång till grönområden” och 

”Kulturvärden” fått låga vikter i jämförelse med de andra av informanterna.  Att 

viktningen på kriterierna från de olika grupperna är relativt lika varandra 

betyder att informanterna och respondenterna har liknande preferenser och 

avvägningar mellan de kriterier de tycker är viktiga. De största skillnaderna är 

informanternas och respondenternas viktning av kriterierna ”Effektiva 

transporter”, ”Energiåtgång av transporterat gods” och ”Tillgång till 

grönområden”. 

5.3.3 Inverkan 

Logistikparkens totala inverkan, I, på kriterierna beräknades bli 1,255 (mellan 

”bra” och ”mycket bra”) från intervjuerna och 0,443 (mellan ”neutral” och 
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”bra”) från enkäten. Detta är en relativt stor skillnad som till största del beror på 

hur informanterna och respondenterna har värderat logistikparkens inverkan på 

kriterierna. De kriterier där det beräknade inverkansvärdet skiljer sig mest 

mellan grupperna är ”Effektiva transporter”, ”Luftkvalitet” och ”Energiåtgång 

av transporterat gods”. 

I-värdet på ”Effektiva transporter” blev 0,217 från intervjuerna och 0,093 från 

enkäten. Detta beror på att informanterna har viktat kriteriet högre än 

respondenterna. Detta kriterium innebär en viss osäkerhet för informanten eller 

respondenten beroende på hur stor kännedom denne har om nuvarande 

transporter och vad logistikparken kommer att innebära för dem i framtiden. 

Beroende på vad informanten eller respondenten har för tilltro till framgången 

av logistikparken förändras också värdet. En informant eller respondent som 

tror att logistikparken kommer att lyckas värderar och viktar troligen kriteriet 

högre än en informant eller respondent som inte tror att logistikparken kommer 

att lyckas särskilt bra. Det kan även kännas oviktigt för en ”vanlig medborgare” 

i Sundsvall att transporterna blir effektiva, det är inget som direkt påverkar 

personen och då känns andra kriterier, som till exempel ”Arbetstillfällen i 

regionen”, viktigare och mer aktuella. 

I-värdet på ”Luftkvalitet” blev 0,198 från intervjuerna och 0,028 från enkäten. 

Detta beror på att informanterna och respondenterna värderat logistikparkens 

inverkan på kriteriet olika. Denna skillnad tyder på att respondenterna inte tror 

att logistikparken kommer att ha någon nämnvärd inverkan på luftkvaliteten 

medan informanterna tror att den kommer att ha en bra inverkan på 

luftkvaliteten. Denna skillnad beror på, som tidigare skillnader, antingen olika 

inställningar till hur framgångsrik logistikparken kommer att bli eller osäkerhet 

angående luftkvalitet och vad logistikparken kan innebära för skillnad i den. 

I-värdet på ”Energiåtgång av transporterat gods” blev 0,203 från intervjuerna 

och 0,040 från enkäten. Detta beror på att respondenterna har värderat 

logistikparkens inverkan på kriteriet lägre. Detta betyder att respondenterna 

även i detta fall har en lägre tro på att logistikparken kommer att ha någon 

större inverkan på energiåtgången av transporterat gods jämfört med vad 

informanterna har. Detta kriterium kan, som nämnts tidigare, vara svårt att 

förstå och uppskatta beroende på vilken kunskapsnivå och erfarenhet en person 

har. Eftersom informanterna är extra insatta i projektet med logistikparken har 

de en viss insikt även i detta kriterium. Detta betyder inte att dessa informanter 

har uppskattat kriteriet ”rätt”, som flera informanter nämnde är det viktigt att 

inte överskatta logistikparkens potential till detta kriterium. Däremot innebär 

det att respondenterna inte har samma typ av insikt i hur logistikparken skulle 

kunna inverka på detta kriterium och därför upplever en större osäkerhet kring 

kriteriet samt att det blir svårare att uppskatta. Detta kriterium har däremot en 

låg standardavvikelse i värderingen, vilket innebär att de respondenter som har 

uppskattat ett värde på kriteriet har varit samstämmiga i sina värderingar.  

Det kriterium som har lägst skillnad i inverkans-värde mellan informanter och 

respondenter är ”Arbetstillfällen i regionen”. Kriteriet har från intervjuerna fått 
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en medelhög inverkan i relation till de övriga kriterierna, medan det från 

enkäten har fått det högsta värdet på inverkan. Denna skillnad visar att 

respondenterna tycker att arbetstillfällen är viktigt och något som logistikparken 

kan göra mest skillnad inom, medan informanterna anser att logistikparken kan 

göra en viss skillnad för arbetstillfällen, men att det finns andra kriterier där 

inverkan kommer att vara större. Denna skillnad reflekterar de skillnader i 

synen på logistikparken som finns mellan informanterna och respondenterna. 

Informanterna ser på logistikparken från ett mer industriellt perspektiv, medan 

respondenterna ser på logistikparken från ett mer individuellt och socialt 

perspektiv. 
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6 Slutsatser 
Studiens slutsats ska besvara de frågeställningar som ställts upp i början av 

arbetet: På vilket sätt värderar och viktar företaget och intressenterna de olika 

kriterierna? Vad kan eventuella skillnader i värden och vikter bero på, och hur 

skulle det kunna hanteras? 

Många av skillnaderna i värderingarna och viktningarna beror troligen på en 

viss osäkerhet inom de olika områdena kriterierna täcker. Det kan till exempel 

vara svårt att uppskatta ”Energiåtgång av transporterat gods” utan att ha 

tillräckligt med kännedom om hur energiåtgången ser ut vid olika transportslag 

och hur logistikparken skulle kunna påverka detta. Den största orsaken till 

skillnaderna i värderingar och viktningar, och därmed logistikparkens inverkan, 

beror dock troligast på att informanterna och respondenterna ser på 

logistikparken från olika perspektiv, ett industriellt och ett individuellt och 

socialt. Detta stöds av Kodikara, Perera & Kularathna (2010) som menar att ett 

beslut leder till en högre nöjdhet och samförståelse om intressenternas olika 

perspektiv av ett beslutsproblem beaktas. Att låta de olika intressenternas 

perspektiv vara med i analysen stöds även av Schuwirth, Reichert & Lienert 

(2012) som menar att intressenterna på detta sätt kan vara med och bidra till 

utveckling av nya alternativ som skulle uppfylla kriterier för flera intressenter 

än de tidigare alternativen gjort. 

Om en person ser på logistikparken från ett industriellt perspektiv tycker denne 

troligen att det viktigaste med logistikparken är att den uppfyller vissa 

utvecklingskrav. På grund av detta anser denna person troligen att till exempel 

”Regionens konkurrenskraft”, ”Effektiva transporter” och ”Energiåtgång av 

transporterat gods” är de viktigaste kriterierna. Om dessa kriterier uppfylls väl 

innebär det en utveckling både för regionens konkurrenskraft med andra 

regioner och för miljön. Detta är något som skulle innebära att Sundsvall som 

industristad utvecklas och blir en större aktör på den marknaden. Om en person 

istället ser på logistikparken från ett individuellt och socialt perspektiv blir 

andra kriterier viktigare att uppfylla. Det kan till exempel vara ”Arbetstillfällen 

i regionen”, ”Tillgång till grönområden” och ”Säkerhet i Sundsvall”. Om dessa 

kriterier uppfylls väl bidrar det till en ökad trygghet för den individuella 

personen. Till exempel kan ett arbete göra en stor skillnad i en persons liv, 

denne kan till exempel kanske flytta hemifrån, resa eller trygga sin personliga 

ekonomi genom att ha ett arbete att gå till. Många personer varvar ner från en 

stressig vardag genom att vara ute i naturen, och att känna sig trygg i sin 

hemstad är självklart mycket viktigt. Dessa kriterier fokuserar alltså mer på den 

individuella personen och dennes behov, och blir därför de viktigaste för en 

person som ser på projektet från detta perspektiv. Ingen av dessa synsätt är fel 

synsätt, båda är mycket viktiga för att en stad ska fungera och utvecklas. 

Projektet med logistikparken är ett mycket industriellt projekt, det handlar om 

att utveckla Sundsvalls transportindustri och hitta nya och effektiva lösningar 
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till en framtida ökning i transporter. För att projektet ska bli lyckat behöver flera 

kriterier, som till exempel ”Effektiva transporter”, uppfyllas väl. Även fast 

projektet är av ett industriellt slag är det dock viktigt att noga se till de mer 

sociala och individuella kriterierna. Det är ett stort projekt som kommer att 

påverka många människor, även de som aldrig kommer att jobba i 

logistikparken eller transportera något till eller från den. Logistikparken har en 

möjlighet att effektivisera transporter, öka arbetstillfällen, påverka miljön i 

Sundsvall och påverka flera andra aspekter. Detta betyder att det är viktigt att ta 

in de som kommer att bli påverkade av konsekvenserna av projektet för att höra 

vad de tycker är viktigt, vad de vill ska uppnås med projektet och vilka problem 

de upplever kan uppstå. 

Ett sätt att hantera dessa skillnader i värderingar och viktningar kan vara att ta 

med representanter från de olika grupper i samhället som blir påverkade av ett 

projekts konsekvenser. Detta stöds av Macharis & Bernardini (2015) och De 

Brucker, Macharis & Verbeke (2012) som beskriver olika sätt att involvera 

intressenter i beslutsprocessen och vilket värde det kan ge till analysen. Det kan 

i detta fall till exempel vara en representant från Mittuniversitetet, en 

representant som bor i närheten av området där parken ska byggas, en 

representant från en transportfirma, och så vidare. Dessa personer får sedan vara 

med och utveckla kriterier de anser vara aktuella, värdera och vikta dem och 

eventuellt även vara med i framtagning av alternativ. Det krävs såklart att dessa 

personer är engagerade och lämpliga representanter för det område de 

representerar för att det ska bli så bra som möjligt. Ett annat sätt att hantera 

dessa skillnader i värderingar och viktningar kan vara att gå ut med tydlig och 

lättförståelig information till allmänheten, motiveringar till varför vissa val och 

avvägningar gjorts och vad det kan innebära för framtiden om projektet 

genomförs. På så sätt kan så många som möjligt få en förståelse för projektet 

och dess konsekvenser. Det blir då även tydligt om beslutsfattarna har tagit 

allmänhetens åsikter i åtanke så att så många som möjligt kan känna att de blivit 

lyssnade på och tagna på allvar. Detta motiveras även av Gregory & Keeney 

(1994). En kombination av dessa två sätt att hantera skillnaderna på är troligen 

att föredra i de allra flesta situationer. 

Denna undersökning hade kunnat bli bättre genom att intervjua representanter 

från Sundsvall på liknande sätt som intervjuer utförts med personer från 

Sundsvalls kommun. På så sätt hade skillnaden i värderingar och viktningar 

kunnat förtydligas och slutsatserna av studien blivit tydligare och mer precisa. 

Om fler personer som är extra insatta i projektet och fler personer som är 

boende i Sundsvall intervjuats hade eventuella skevheter i värderingar och 

viktningar kunnat jämnas ut. Detta gäller speciellt för de värderingar och vikter 

som fåtts från intervjuerna i denna studie, då en tidsbegränsning på arbetet 

innebar att inte så många personer kunde intervjuas. 

Förslag till vidare forskning från denna studie skulle kunna vara att undersöka 

vilka perspektiv olika intressenter har och varför, och om dessa beror på vad för 

typ av problem de ställs inför. Det skulle kunna leda till en större förståelse för 
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olika beslutsproblem där flera intressenter är påverkade, samt möjlighet att göra 

beslutsprocessen och resultatet bättre. 

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

All data som insamlats från intervjuerna och enkäten har hanterats anonymt. 

Detta har gjorts för att få så sanningsenliga svar som möjligt. På så sätt blir inte 

en enskild person granskad och denne behöver alltså inte känna en skyldighet 

att värdera eller vikta på ett visst sätt som förväntas av denne. Undersökningens 

syfte har presenterats både inför intervjuerna och i enkäten i samband med 

insamlingen. Resultatet från denna undersökning bidrar till samhällsnytta 

genom att den förtydligar skillnader i värderingar och viktningar mellan företag 

och intressenter och kan på så sätt förhindra att missförstånd och missnöje 

uppstår mellan parterna. Resultatet kan användas inom flera olika projekt, men 

troligen finns mest nytta inom stora projekt av industriella slag som har 

konsekvenser även på samhället och de som bor där. 

Millet (1998) skriver att etiska dilemman ofta involverar flera intressenter och 

att de olika intressenterna kan känna en viss oro över andra intressenters egoism 

angående beslutet och dess kriterier. Detta är något som berör projektet med 

logistikparken. Informanterna uttryckte en viss oro över att vissa boende i 

Sundsvall uppfattar det som att de bygger logistikparken på ett område med ett 

kulturvärde utan någon särskild anledning och att logistikparken lika väl skulle 

kunna byggas någon annanstans. Detta skulle troligen inte behöva vara ett 

problem med en öppnare och tydligare kommunikation angående varför 

logistikparken ska byggas just där och vilka avvägningar som gjorts och varför. 

På så sätt minskar anledningen för boende i Sundsvall att känna att beslutet inte 

varit genomtänkt och troligen skulle flera bli nöjda om de känner en förståelse 

för beslutet och dess olika dimensioner. 

Rauschmayer et al. (2009) skriver om det etiska problemet av att göra rättvisa 

överväganden av intressen och värderingar av de som berörs av ett beslut. De 

skriver att en konflikt uppstår då olika personer upplever att deras intressen och 

värderingar inte är kompatibla. Detta är något som, efter en Google-sökning på 

”Sundsvall logistikpark”, verkar vara aktuellt för projektet med Sundsvall 

logistikpark. Några av de boende i Sundsvall upplever att deras önskan att 

bevara det aktuella grönområdet och de hus som står där inte tagits i beaktning 

och att det är ett stort problem. Detta har även kommit fram i intervjuerna då 

flera av informanterna uttryckt att hänsyn har tagits till grönområdet och husen, 

men att avvägningen mellan dessa och logistikparken gör att logistikparken 

väger över. Slutsatserna av denna undersökning visar på att de skillnader som 

finns mellan informanterna och respondenterna troligen inte behöver vara lika 

stora om representanter från samhället får vara med i processen och uttrycka 

vad som är viktigt och varför, och om företaget går ut med tydlig information 

om varför ett visst beslut har tagits. Gregory & Keeney (1994) menar att en 

öppen process minskar risken för bristande tillit mellan parterna. På detta sätt 

syns det om det som samhället tycker är viktigt tas i beaktning i analysen och 

varför det blivit värderat och viktat på ett visst sätt, och därmed kommer 
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troligen fler personer att känna en förståelse för, och känna sig nöjda med, det 

beslut som tas. 
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Bilaga A: Intervju 
Intervjufrågor för värdering och viktning av kriterier 

Ekonomiskt 

Arbetstillfällen region 

1. Hur skulle logistikparken kunna påverka arbetstillfällen i regionen? 

 Vad kan det göra för Sundsvall? Utveckling? Utbildning? 

Konkurrenskraft region 

2. Hur skulle logistikparken kunna påverka regionens konkurrenskraft? 

 Vad kan det innebära för Sundsvall? Inflyttning? Mer kompetens till 

Sundsvall istället? Fler företag som väljer att frakta till Sundsvall istället för 

annat ställe? 

Effektiva transporter 

3. Hur skulle logistikparken kunna påverka effektiviteten av de logistiska 

transporterna i regionen? 

 Vad kan det innebära för Sundsvall? Tid för fler fraktningar? Fler 

som väljer Sundsvall? 

Attraktivitet region 

4. Hur skulle logistikparken kunna påverka Sundsvalls näringsliv? 

 Exempelvis: fler företag som fraktar hit, etablering av nya företag 

  Vad kan det innebära för Sundsvall? Utveckling av regionen? 

5. Hur skulle logistikparken kunna påverka Sundsvalls medborgare? 

 Exempelvis: arbetstillfällen, inflyttning av ny kompetens, (miss)nöjdhet 

  Vad kan det innebära för Sundsvall? 

 



Värdering av kriterier vid stora investeringar – En jämförelse mellan olika 

intressenters uppskattningar av kriterier 

Anna Samstad 2016-06-02 

64 

Ekologiskt 

Klimat och luft 

6. Hur skulle logistikparken kunna påverka luftkvaliteten?  

Exempelvis: luften i centrum, där parken kommer befinna sig 

7. Hur skulle logistikparken kunna påverka ljudnivån? 

Exempelvis: där parken kommer att befinna sig, centrum, Alnö 

8. Hur skulle logistikparken kunna påverka energiåtgången av transporterat 

gods? Energi/tonkilometer = energiåtgång per kilometer man transporterar ett 

ton gods. 

Exempelvis: inte lika mycket lastbil (tåg eller båt istället), mindre 

transporter mellan lastställen, allt på samma ställe 

 

Socialt 

Kultur och rekreation 

9. Hur skulle logistikparken kunna påverka möjligheten för 

rekreationsmöjligheter nära Sundsvall stad? 

Exempelvis: Petersvik, Alnö 

 Vad kan det innebära för invånarna? 

10. Hur skulle logistikparken kunna påverka kulturvärden? 

Exempelvis: Petersvik, marken, husen 

 Vad kan det innebära för Sundsvalls arv? 

Hälsa och säkerhet 

11. Hur skulle logistikparken kunna påverka säkerheten i centrala Sundsvall? 

Exempelvis: mängd farliga transporter (tåg, lastbilar), trafikstockning 

(tid) 

 Vad kan det innebära för trafikanterna? 
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Bilaga B: Enkät 
Enkätfrågor för värdering och viktning av kriterier 

Tack för att du deltar i denna undersökning! Dina åsikter är viktiga. Jag heter 

Anna Samstad och studerar mitt tredje år till civilingenjör inom industriell 

ekonomi på Mittuniversitetet i Sundsvall. Denna enkät kommer att användas till 

arbetet av min C-uppsats. 

 

Alla svar i denna enkät kommer att hanteras enbart av mig och endast användas 

i mitt arbete. Det är frivilligt att delta i undersökningen och du är fri att avbryta 

den när du vill. Dina svar kommer att vara anonyma. 

 

Mitt arbete går ut på att undersöka hur stor inverkan projektet Sundsvall 

Logistikpark har på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Du kommer i 

denna enkät att få värdera hur stor inverkan du tror att varje aspekt kommer att 

ha, och i slutet sätta poäng beroende på hur viktig du tycker att varje aspekt är. 

 

Det kommer vid några frågor att finnas relevant information för att du ska 

kunna ge ett svar. Undersökningen kräver att du känner till Sundsvall 

Logistikpark-projektet, om du tidigare inte hört talas om logistikparken kan det 

bli svårt att svara på frågorna. 

 

 

Ekonomiska aspekter 

De följande frågorna handlar om de aspekter som berör det ekonomiska 

perspektivet. 

* 1. Hur skulle logistikparken kunna påverka arbetstillfällen i regionen? 

Exempelvis under byggandet, när parken är i drift. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 2. Hur skulle logistikparken kunna påverka regionens* konkurrenskraft? 

 

*Främst Sundsvalls kommun, men även närliggande kommuner 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 
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О О О О О О 

 

* 3. Hur skulle logistikparken kunna påverka effektiviteten av transporter i 

regionen? 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 4. Hur skulle logistikparken kunna påverka Sundsvalls näringsliv? 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 5. Hur skulle logistikparken kunna påverka attraktiviteten för regionen? 

Exempelvis antal invånare, relationer mellan företag och utbildningar. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

Ekologiska aspekter 

De följande frågorna handlar om de aspekter som berör det ekologiska 

perspektivet. 

* 6. Hur skulle logistikparken kunna påverka luftkvaliteten? 

En viss del av trafiken kommer att omdirigeras från centrala Sundsvall till parken. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 7. Hur skulle logistikparken kunna påverka ljudnivån? 

Exempelvis buller från parken när den är i drift, minskad trafik i centrala Sundsvall. 
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1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 8. Hur skulle logistikparken kunna påverka förbrukningen av energi vid 

transport av gods? 

Det går åt olika mängd energi beroende på typ av transport och sträcka. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

Sociala aspekter 

De följande frågorna handlar om de aspekter som berör det sociala perspektivet. 

* 9. Hur skulle logistikparken kunna påverka tillgången till grönområden och 

stränder? 

Parken kommer att ta upp en del av ett fritidsområde som befinner sig vid vattnet. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 10. Hur skulle logistikparken kunna påverka kulturvärden? 

I området finns ett antal gamla villor som måste rivas vid bygget av parken. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 

 

* 11. Hur skulle logistikparken kunna påverka säkerheten i Sundsvall? 

Hantering av farligt gods kommer att flyttas från Centralstationen till logistikparken. 

1. Väldigt dåligt 2. Dåligt 3. Neutral 4. Bra 5. Väldigt bra Vet ej 

О О О О О О 
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Viktning av aspekter 

Sista steget i undersökningen är att du får poängsätta alla aspekter på en skala 

från 1 till 10 baserat på vad du själv tycker är viktigt.  

* 12. Hur viktig tycker du att varje aspekt är?  

 1. Inte 

alls 

viktigt 

2. 3. 4. 5. 

Neutral 

6. 7. 8. 9. 10. 

Mycket 

viktigt 

Arbetstillfällen i 

regionen 

          

Regionens 

konkurrenskraft 

          

Effektiva 

transporter 

          

Attraktivitet för 

regionen – 

näringsliv 

          

Attraktivitet för 

regionen – 

medborgare 

          

Luftkvalitet           

Ljudnivå (buller)           

Energiåtgång av 

transporterat gods 

          

Tillgång till 

grönområden och 

stränder 

          

Kulturvärden           

Säkerhet i 

Sundsvall 

          

 

 

 

Tack så mycket för att du deltog i min undersökning! 

 


