
SAMFUNNSANALYSE

Samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger
Vi kan bidra med samfunnsøkonomiske analyser og 
vurderinger på ulike nivå – fra mer overordnede drøftinger 
til detaljerte beregninger:
• Ringvirkninger og mernytte av for eksempel 

ny infrastruktur eller andre utbyggingsprosjekt, 
ulike næringer, næringsklynger eller enkeltstående 
virksomheter.

• Nytte-kostanalyser av infrastrukturtiltak og andre 
utbygginger. 

• Evalueringer av ulike tiltak
 
Samfunnsvitenskapelige analyser innenfor klima- og 
miljøtema. Vi kan bidra med analyser av det politiske 
rammeverket for miljømessig bærekraft, ulike klima- og 
miljøhensyn og samfunnsutviklingen for øvrig: 
• Analyser av det politiske rammeverket for 

miljømessig bærekraft og grønn omstilling 
• Utvikling av indikatorer i klima- og 

miljøplanleggingen
• Scenariometodikk knyttet til for eksempel miljø- og 

klimautfordringer, klimarisiko og sårbarhet 

Samfunnsutvikling, lokal og regional utvikling
Vi bidrar med analyser av lokal og regional utvikling som 
grunnlag i planlegging og konsekvensutredninger:
• Demografi – analyser og prognoser, både vurdere og 

tolke eksisterende og utarbeide egne prognoser.
• Næringsliv og arbeidsmarked – analyser av 

utviklingstrekk og muligheter.
• Fordelingsvirkninger – analyser som kan brukes til å 

synliggjøre sosiale konsekvenser av ulike tiltak.
• Levekår – analyser og indikatorer for å beskrive og 

synliggjøre forskjeller i befolkningen. 

Analysemiljøet presenterer faglige problemstillinger og 
kompliserte sammenhenger på en lettfattelig måte. Vi 
kan bidra med å sette tekniske utredninger inn i en større 
sammenheng med koblinger til politisk rammeverk.

Asplan Viak har over tid bygget opp en kjernegruppe med 
samfunnsvitenskapelig kompetanse. Ved bruk av et bredt spekter 
av samfunnsvitenskapelige metoder analyserer og sammenstiller 
vi data for å gi beslutningsrelevant informasjon. 
 
Prognoser · Statistiske modeller · Intervju · Verksted · Spørreundersøkelser · Scenario

Ta gjerne kontakt med oss
Har du behov for vår kompetanse – ta gjerne kontakt med en av oss. 

Vår kjernegruppe innenfor samfunnsanalyse:

Ingvild Nordtveit  - Fagansvarlig for samfunnsanalyse og samfunnsøkonom (Bergen)
Taryn Ann Galloway - Samfunnsøkonom (Oslo)
Daniela Orge Fuentes - Samfunnsøkonom (Sandvika)
Leif Christian Jensen - Statsviter (Sandvika)
May Britt Hernes - Samfunnsplanlegger (Bergen) 


