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Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector 

 

Bakgrund 
Samhällets resurser är begränsade och prioriteringar måste därför göras för att säkerställa att 

resurserna används på ett optimalt sätt. 

All verksamhet i offentlig sektor bidrar i någon form till samhällets utveckling, samtidigt som den kan 

medverka till att minska gemensamma kostnader. Därför är möjligheten att beräkna nuvarande och 

framtida värden en intressant fråga inför beslut som kan få stor påverkan. 

Politiker och andra beslutsfattare har ofta begränsat med kvantifierade underlag inför sådana beslut, 

eftersom samhällsnyttor är komplexa att beräkna. Exempelvis har tid som vi kan spendera med familj 

och vänner istället för att sitta fast i trafikköer ett värde och en ren miljö och god hälsa likaså.  

Det finns behov av kalkylmetoder och modeller för att göra trovärdiga och relevanta 

samhällsekonomiska beräkningar. Sådana modeller bör inbegripa de relevanta effekter som påverkar 

alla medborgare i samhället. Förutom rent ekonomiska effekter ska sociala konsekvenser och 

miljöeffekter inkluderas.  

Uppgift 
Frågeställningen omfattar att identifiera parametrar, kalkylvärden och beräkningsmetoder för att 

skapa en nyttoanalysmodell för offentliga tjänster. Lämpligen väljs ett eller flera specifika 

tjänsteområden ut (t.ex. tjänst för bygglov, tjänst för omsorg, eller tjänst för idrott/kultur, etc.)  

 

Utgångspunkten kan vara befintliga analysmodeller och genom jämförande studier identifiera 

möjliga förbättringsförslag. För att ta fram relevanta kalkylvärden kan olika värderingsmetoder 

användas, t.ex. verkliga eller experimentella studier. Arbetet ska resultera i en analysmodell för valt 

tjänsteområde och sedan appliceras i en konkret fallstudie.  

Antal studenter 
1 till 2 studenter. 

Kontaktperson 
Mikael Augustsson, mikael.augustsson@proandpro.se, 073 600 43 78 

Profil 
Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktning på besluts- och riskteori, optimering, 

statistik eller motsvarande.   



Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik, Teknisk matematik, Datateknik, Elektroteknik, Medieteknik, 

Informationsteknik med inriktningar som kvalitetsutveckling, management eller motsvarande. 

Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från 

dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös 

samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att 

kommunicera i tal och skrift. 

Kort om Pro&Pro 
Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer 

främst inom branscherna, bank och försäkring, energi, forskning och utbildning, industri, offentlig 

sektor och telekom, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, 

affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas 

och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet 

med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. 

Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. 

Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi 

uppnår vår vision och ambition. 

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Pro&Pro och bygga relationer för 

framtiden med en möjlighet till anställning och karriär.   

Genomförandeperiod 
Start januari 2018. 

Ersättning examensarbete 
Fast arvode som utbetalas när examensarbetet är godkänt av Pro&Pro samt berört universitet. 

Ansökan  
Sista ansökningsdatum 2017-10-27. 

Skicka personligt brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till 

tommy.ytterstrom@proandpro.se, mobil 070 673 72 00. 

 


