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Förord 

Denna promemoria är ett resultat av en förfrågan Trafikverket ställde till VTI om att ge en översiktlig 

beskrivning av en metod som möjliggör en jämförelse mellan järnvägsunderhåll i egen regi och 

järnvägsunderhåll upphandlat i konkurrens. Mattias Haraldsson har lämnat värdefulla kommentarer på 

en tidigare version av promemorian. Författarna ansvarar för eventuella fel och brister. 

Stockholm, februari 2017 
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Kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts den 2 januari 2017 av Mattias Haraldsson. Kristofer Odolinski har 

genomfört justeringar av slutligt manus till notatet. Mattias Haraldsson har därefter granskat och 

godkänt publikationen för publicering den 10 januari 2017. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on 2 January 2017 by Mattias Haraldsson. Kristofer Odolinski has 

made alterations to the final manuscript of the report. The research director Mattias Haraldsson 

examined and approved the report for publication on 10 January 2017. The conclusions and 

recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority.
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Sammanfattning 

Underhåll i egen regi? Metod och databehov för en utvärdering av järnvägsunderhåll 

av Kristofer Odolinski (VTI) och Jan-Eric Nilsson (VTI) 

 

I dagsläget är underhåll av Sveriges statliga järnvägsnät upphandlat i konkurrens. Under 2016 fick 

Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera och presentera möjliga åtgärder för att i egen regi 

organisera och bedriva järnvägsunderhåll. I uppdraget ingår en utredning som ska utgå från att 

underhållet bedrivs i egen regi i minst två geografiskt avgränsade områden för att kunna jämföras med 

underhåll upphandlat i konkurrens. I föreliggande promemoria beskrivs vilken metod som bör 

användas och vilket behov av data som finns, för att i en utvärdering kunna ge svar på huruvida egen 

regi är mer fördelaktigt än upphandling i konkurrens eller ej.  

En utvärdering av detta slag bör mäta eventuella skillnader i samhällsekonomisk effektivitet mellan de 

olika organisatoriska alternativen. Hur underhåll i egen regi påverkar kostnader för produktion och 

administration av underhåll bör därmed fastställas, tillsammans med dess effekt på kostnader för 

förseningar. En utmaning är att isolera effekten från skillnader i övriga förutsättningar för underhålls-

verksamheten, såsom skillnader i infrastrukturens egenskaper och i trafik. En jämförelse bör 

exempelvis ta hänsyn till stordriftsfördelar då storlek på underhållsområden och trafikvolym varierar. 

Det innebär att så kallade partiella nyckeltalsjämförelser som kostnad per bruttoton-kilometer inte är 

lämpliga att använda. En ideal jämförelse behöver dessutom ta hänsyn till att eventuella besparingar 

(kostnadsökningar) kan leda till förluster (vinster) på längre sikt, vilket medför att effekterna bör 

studeras över en längre tid. 

Vi föreslår att utvärderingen utgår från en kostnadsmodell som innehåller de samband som kan tänkas 

ha en påverkan på kostnaderna. Med hjälp av ekonometriska (statistiska) metoder är det då möjligt att 

skatta effekten av underhåll i egen regi och samtidigt korrigera för andra faktorer som påverkar 

kostnader. Mer specifikt beskriver vi den estimeringsmetod som är lämplig att använda för att skatta 

effekter av förändringar som sker i ett naturligt experiment. 

Data är en nödvändighet för att kunna skatta modellen och påvisa om det finns en effekt eller ej, där 

förutsättningarna för att dra säkra slutsatser ökar med antalet observationer. Analysen kan dra fördel 

av ett tidigare insamlat datamaterial om det kompletteras med information om exempelvis administra-

tionskostnader kopplat till underhållsverksamheten i olika områden, samt information om antal 

förseningsminuter och inställda tåg som infrastrukturhållningen har orsakat.  
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Summary 

In-house production of maintenance? Method and data needs for an evaluation of railway 

maintenance 

by Kristofer Odolinski (VTI) and Jan-Eric Nilsson (VTI) 

 

Maintenance of the state-owned railway network in Sweden is currently tendered in competition. 

However, during 2016, the infrastructure manager Trafikverket (Swedish Transport Administration) 

was commissioned by the Swedish government to analyze and present appropriate measures to 

organize and produce rail maintenance in-house. This includes an investigation that is based on an in-

house production of maintenance in at least two geographically defined areas, with the aim to compare 

it with maintenance tendered in competition. This memorandum describes the method and data needs 

for an evaluation of whether in-house production is preferable to maintenance tendered in competition 

or not. 

This type of evaluation should measure potential differences in socio-economic efficiency between the 

organizational alternatives. How in-house maintenance affects costs for production and administration 

should therefore be determined together with its impact on cost for delays. A challenge is to isolate the 

effect from differences in preconditions for the maintenance production, such as differences in 

infrastructure characteristics and in traffic. A comparison should for example consider economies of 

scale and economies of density as the size of maintenance areas and the traffic volume differs. This 

implies that key performance indicators such as cost per ton-km is not suitable in this case. An ideal 

comparison should also consider that possible savings (cost increases) can lead to losses (gains) in the 

long run, which means that the effects should be assessed over a longer period. 

We suggest that the evaluation should be based on a model comprising the relationships that have an 

influence on costs. With the use of econometric (statistical) methods, it is possible to estimate the 

effect of in-house maintenance and correct for other factors that have an impact on costs. More, 

specifically, we describe an estimation method that is suitable for estimating the treatment effect in a 

natural experiment.  

Data is necessary to estimate the model and show if there is a treatment effect or not, where the 

possibility to draw firm conclusions increases with the number of available observations. The analysis 

may benefit from a data set that has already been collected if it is complemented with information on 

administration costs linked to the different maintenance areas and with information on the number of 

delay minutes and cancelled trains caused by poor infrastructure management. 
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1. Inledning 

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att analysera och presentera möjliga åtgärder för att i egen 

regi organisera och bedriva underhåll av det statliga järnvägsnätet. Utredningen ska utgå ifrån att 

underhållet ska bedrivas inom minst två geografiskt avgränsade områden och på ett sådant sätt att 

verksamheten kan analyseras och jämföras med järnvägsunderhåll upphandlat i konkurrens i hela 

landet. Uppdraget anger också att redovisningen ska omfatta en konsekvensanalys och redogöra för 

ekonomisk påverkan. 

Syftet med denna promemoria är att beskriva metoden som bör användas för att kunna utvärdera en 

övergång till egen regi, samt vilken typ av data som krävs. Målet är att utvärderingen ska kunna ge 

svar på huruvida egen regi är mer fördelaktigt än upphandling i konkurrens eller ej. 
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2. Principproblemet 

Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att samhällets resurser ska användas på ett 

effektivt sätt. Detta ger utgångspunkten för en utvärdering av en förändring i transportsektorn. Frågan 

som ska besvaras är därmed om förändringen har lett till en ökad eller minskad samhällsekonomisk 

effektivitet.  

Det innebär att förändringen i samhällsnyttan behöver mätas, vilket i detta fall kräver information om 

samtliga konsekvenser av förändrade principer för att genomföra järnvägsunderhåll. Här ingår främst 

kostnader för produktion och administration av underhåll, samt kostnader för användarna i form av 

förseningar och inställda tåg orsakade av infrastrukturhållningen. Även så kallade sekundära kostnader 

kan uppstå till följd av förändringens konsekvenser för andra marknader (ett exempel kan vara att 

underhåll i egen regi har en påverkan på underleverantörer som även tillhandahåller tjänster och 

produkter på andra marknader). Så länge förändringen omfattar ett fåtal områden kan sådana följd-

effekter vara av begränsad betydelse.  

En central utmaning för en analys ligger i att isolera övergångens effekt från de kostnadsförändringar 

som kan ske av helt andra skäl. Ett annat problem är att en direkt jämförelse av kostnader mellan 

områden i egen regi och områden med konkurrensutsatt underhåll kan påverkas av systematiska 

skillnader i förutsättningarna för verksamheten. Skillnader i exempelvis spårlängd, årlig och historiskt 

ackumulerad trafikmängd, fordonstyper som trafikerar området, antal växlar, tunnlar och broar, största 

tillåtna axellast, tillåtna hastigheter etc. är förhållanden som uppföljningen behöver ta hänsyn till. 

Eftersom spårlängd och trafikmängd ofta fångar in de viktigaste faktorerna till skillnader i kostnader 

mellan olika delar av järnvägsnätet, ligger det nära till hands att använda en partiell nyckeltals-

jämförelse som exempelvis kostnad per bruttoton-km. Ett sådant mått tar emellertid inte hänsyn till 

eventuella stordriftsfördelar, vilket kan innebära att underhållsproduktionen inom ett område har en 

fördel i jämförelse med andra till följd av sin storlek. Mer specifikt innebär det att ett underhålls-

område kan ha en högre produktivitet än ett annat, samtidigt som båda dessa underhållsområden är 

fullt effektiva, dvs. det finns inga ytterligare effektivitetsvinster att göra för vart och ett av dessa 

områden. Skillnaden i produktivitet kan därmed påverkas av ett yttre förhållande som avgörs av 

infrastrukturhållarens beslut om underhållsområdets geografiska avgränsning eller storlek. Stordrifts-

fördelar kan också vara kopplade till trafikmängd, och många studier finner ett icke-linjärt samband 

mellan trafik och kostnader (se exempelvis Wheat et al. 2009, Andersson 2008 eller Odolinski och 

Nilsson 2016). Också detta innebär att partiella nyckeltalsjämförelser kan ge en felaktig bild av 

konsekvenserna av en förändring. Bilaga 1 innehåller en fördjupad beskrivning av problem med att 

använda nyckeltal. 

Det ideala tillvägagångssättet för att jämföra olika genomförandeformer för underhåll av järnväg är 

vidare att studera effekterna över en tid som motsvarar anläggningens förväntade ekonomiska 

livslängd, dvs. fram till dess att en reinvestering är mer lönsam än ett fortsatt underhåll. Anledningen 

är att underhållsåtgärder påverkar den ekonomiska livslängden, och det finns risk att kortsiktiga 

besparingar (kostnadsökningar) innebär förluster (vinster) på längre sikt. Eftersom en sådan upp-

följning sällan är möjlig är det nödvändigt att ha eventuella effekter på längre sikt i åtanke när 

resultaten tolkas. Detta resonemang har bäring på en av de mest grundläggande aspekterna på valet 

mellan egen regi och konkurrensutsättning. 2016 års nobelpristagare i ekonomi har pekat på att den 

lämpliga formen för genomförande beror på möjligheterna att hantera kvalité; egen regi är att föredra 

om viktiga kvalitetsaspekter inte går att kontraktera, exempelvis därför att vissa kvalitetsproblem visar 

sig först många år efter att kontraktet upphört. Annars kan den konkurrenssituation som upphand-

lingen innebär vara att föredra. Detta kan vara viktigt att beakta vid en utvärdering eftersom de yttersta 

konsekvenserna av valet kan komma att utkristalliseras först efter relativt många år; jfr Hart et al. 

(1997). 
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3. Metodbeskrivning1 

Kostnaderna för underhåll och konsekvenserna av olika underhållsstrategier i form av förseningar etc. 

beror på många olika förhållanden varav valet mellan egen regi eller upphandling bara är en tänkbar 

förklaring. En utvärdering behöver därför utgå från en principiell beskrivning av dessa samband, dvs. 

från en modell. Mer specifikt är det möjligt att specificera en kostnadsmodell och – med hjälp av 

ekonometriska (statistiska) metoder – bedöma effekten av övergången till egen regi, samtidigt som det 

är möjligt att ha kontroll över andra faktorer av betydelse för jämförelsen. 

Den modell vi har i åtanke försöker förklara hur kostnader (𝐶𝑖𝑡) i underhållsområde 𝑖 under år 𝑡 beror 

på trafik, kostnaden för de inputpriser som används i produktionen (lön, etc.), väder och olika tekniska 

egenskaper hos banan (spårlängd, tillåten hastighet och antal växlar etc.). I modellen ingår även så 

kallade policyvariabler som exempelvis uttrycker skillnader i organisationsform. Det är också möjligt 

att i modellen fånga upp variabler som mäter generella effekter över tid.  

Eftersom modellens syfte är att isolera effekten av övergången till egen regi är det viktigt att inkludera 

en rad olika variabler (enligt ovan) som kan förklara variationer i kostnader som har andra orsaker. 

Om vi skulle skatta en kostnadsfunktion som utesluter viktiga kostnadsdrivare finns det stor risk att 

effekten av utförandeform över- eller underskattas. 

3.1. Svårigheter med metoden 

Av avgörande betydelse för den modell som nu beskrivits är att det finns ett tillräckligt antal observa-

tioner. Det finns annars en risk att vi inte kan fastställa att övergången har fått en effekt, även om det 

skulle finnas en sådan. Hur många observationer är tillräckligt? För att kunna ge en indikation på detta 

behöver vi ange en acceptabel sannolikhet för att vi helt korrekt kommer att förkasta nollhypotesen när 

den är falsk (nollhypotesen är ”ingen effekt”), dvs. en sannolikhet för att studien kommer kunna 

påvisa att det finns en effekt när det i realiteten finns en effekt. Denna sannolikhet anger den statistiska 

styrkan hos ett test.2 Enkelt uttryckt: ju fler observationer (ju fler underhållsområden och ju fler år) vi 

har tillgång till, desto bättre för att kunna dra säkra slutsatser. 

I det aktuella fallet underlättas analysen av den databas som VTI byggt upp och som innehåller 

information om både kostnader, trafik, tekniska förhållanden etc. från 1999 och framåt. Detta ger goda 

möjligheter att jämföra kostnader för att utföra underhåll i egen regi med de kostnader som uppstår om 

underhållet upphandlas på det sätt som sker idag.  

Det förfarande som nu beskrivits kommer emellertid att ha svårt att fånga upp de förändringar av 

effektivitet som kan hänga samman med eventuella stordriftsfördelar om allt underhåll i framtiden 

skulle bedrivas i egen regi. Problemet hänger bland annat ihop med storleken på olika underhålls-

områden. 

                                                      

1 Bilaga 2 innehåller en fördjupad beskrivning av tillvägagångssättet. 

2 Den statistiska styrkan (och därmed antal observationer som behövs) är också beroende av förväntad storlek på 

effekten och vilken signifikansnivå som är acceptabel vid vår hypotesprövning. Signifikansnivån är 

sannolikheten att vi felaktigt förkastar nollhypotesen (Typ I-fel), dvs. att vi drar slutsatsen att det finns en effekt 

trots att så inte är fallet (att vi gör detta i fem procent av fallen är en ofta accepterad signifikansnivå). Ökad 

statistisk styrka minskar risken för Typ II-fel (felaktigt accepterar nollhypotesen). 
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4. Val av underhållsområden 

Normalt föredras ett slumpmässigt förfarande för att välja ut objekt till ett försök, i detta fall 

underhållsområden där egen regi ska prövas. Detta är emellertid mindre relevant i detta sammanhang 

eftersom antalet områden är få och slumpen kan påverka utfallet. Framförallt är så fallet om vissa av 

dagens underhållsområden är lättare eller svårare att hantera än underhållsområden i allmänhet, där 

orsakerna till detta är svåra att fånga med olika variabler.3 Denna aspekt bör därför beaktas vid 

urvalstillfället. 

                                                      

3 Dessa skillnader är därmed inte ett problem om orsaker till kostnadsvariationerna kan fångas av de variabler 

som listas i Tabell 1, mer specifikt variablerna inom kategorierna Trafik, Infrastrukturegenskaper och Övrigt. 
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5. Databehov 

Det är möjligt att låta analysen utgå från ett datamaterial som VTI har byggt upp med utgångspunkt i 

information från Trafikverket. Databasen innehåller samlad kunskap om underhållskostnader, trafik 

och ett antal egenskaper hos anläggningarna för perioden 1999–2014. Tabell 1 innehåller en 

förteckning över de variabler som ingår i materialet, där observationsenheterna varierar men är 

generellt på en finare nivå än underhållsområden. 

Denna information behöver kompletteras med uppgifter om infrastrukturfel och om förseningar, både 

antal minuter från primära förseningar och följdförseningar, samt akut inställda tåg. Se exempelvis 

Joborn och Ranjbar (2016) om datatillgång samt möjligheter att mäta och analysera spridningseffekter 

av störningshändelser i tågtrafiken. Också denna information behöver knytas till de bandelar där felen 

och förseningarna uppstår, tillsammans med orsaker till förseningar och inställda tåg. Det ömsesidiga 

beroendet mellan underhållskostnader och tidigare genomförda reinvesteringar bör också beaktas. Det 

innebär att information om hur mycket resurser som avsätts för reinvesteringar i olika bandelar måste 

utgöra en del av den databas som används för utvärderingen. 

Förutom kostnader för underhållsproduktion behövs även information om beställarens kostnader för 

administration. För att kunna göra en heltäckande analys måste dessa uppgifter registreras för både en 

situation med upphandling och för alternativet med egen regi. Denna information behöver även finnas 

tillgänglig för tidigare år. 

Analysen av effekterna av en omställning behöver alltså inte starta från noll. Genom att komplettera 

historiska data med uppgifter för infrastrukturfel, förseningar, inställda tåg och administrations-

kostnader, samt successivt fylla på med årlig information, kommer förutsättningarna att fånga upp 

effekterna av en förändring att vara bättre än om man enbart har information från exempelvis 2015 och 

framåt. Genom att registrera uppgifter om samtliga bandelar och kontrakt, inte bara de kontrakt som 

övergår till egen regi, är det möjligt att minska risken för att yttre omständigheter påverkar resultaten.  
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Tabell 1. Tillgängligt datamaterial för perioden 1999–2014. 

Kategori Variabel  

Kostnader Drift och underhåll 

 Reinvesteringar 

   

Trafik Tåg-km (fördelat på tågslag) 

 Ton-km (fördelat på tågslag) 

   

Infrastrukturegenskaper Spårlängd 

 Räl (vikt och ålder) 

 Cirkulärkurva (radie och längd) 

 Spårväxlar (längd och ålder) 

 Tunnlar (längd) 

 Broar (längd) 

 Ballast (typ och ålder) 

 Sliper (typ och ålder) 

 Befästning (typ) 

 Skarv (typ) 

 Största tillåtna axellast 

 Kvalitetsklass (största tillåtna hastighet) 

   

Övrigt Väder (temperatur och nederbörd)4 

 

5.1. Tidsplan, genomförande och kritiska data 

Tillgången till en redan existerande databas innehållande merparten av den information som krävs 

innebär att analyser kan påbörjas så snart verksamheten återförts till egen regi. De uppgifter som för 

närvarande saknas kan sannolikt samlas in under det förberedelsearbete som övergången till egen regi 

kräver. I samband med ett sådant förberedelsearbete är det också lämpligt att lägga upp en strategi för 

hur den aktuella informationen sparas under kommande år för att ytterligare förenkla de uppföljningar 

som ska göras. 

 

                                                      

4 Datamaterial från SMHI 
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Bilaga 1 Problem med att använda nyckeltal vid jämförelser 

En illustration av problematik som kan uppstå vid jämförelser med nyckeltal återges i Figur 1 nedan 

(omarbetad efter en figur i Coelli et al. 2005, sid. 5). Figuren visar en produktionsfront som anger 

maximal output (𝑦) som kan uppnås med en viss nivå av input (𝑥). Linjernas lutning som skär genom 

origo (𝑂) ger ett mått på produktivitet, vilket är 𝑑𝑦/𝑑𝑥.5 Punkt A och B är (tekniskt) effektiva då de 

har en produktion på fronten. Punkt B har emellertid en högre produktivitet, vilket beror på att punkten 

har en konstant skalavkastning samtidigt som punkt A har en storlek som innebär stordriftsnackdelar, 

dvs. avtagande skalavkastning där genomsnittskostnaden ökar för varje extra producerad enhet.  

Låt oss anta att dessa punkter representerar underhållsområden med olika storlek och med olika 

organisationsformer: i det ena området upphandlas underhållet i konkurrens och i det andra bedrivs 

underhållet i egen regi. Då båda dessa områden har en fullt effektiv produktion givet sina 

förutsättningar är det därmed felaktigt att använda produktivitetsmåttet 𝑦/𝑥 som bevis för att den ena 

organisationsformen är bättre än den andra. Logiken är densamma för nyckeltalsjämförelser som 

exempelvis antal infrastrukturfel per ton-km, där det är rimligt att anta att olika trafikmängder ger 

utförare olika förutsättningar att förebygga antal fel. Resultat i exempelvis Odolinski (2015) ger stöd 

för att ett sådant förhållande finns på det svenska järnvägsnätet. 

Generellt uttryckt tar inte partiella nyckeltalsjämförelser hänsyn till faktorer som är exogent bestämda 

eller slumpmässiga faktorer. Därutöver hamnar dessa partiella jämförelser i en problematik kring hur 

olika tal ska vägas samman för att ange om ett område är bättre än ett annat. Olika mått på så kallade 

totalfaktorproduktivitets-index (TFP-index) kan lösa en del av problemen med partiella 

nyckeltalsjämförelser, men problemet med skillnader i stordriftsfördelar kvarstår (se exempelvis 

Hjalmarsson (2010) för en genomgång av bl.a. olika TFP-index och problem med partiella 

nyckeltalsjämförelser). 

Att enbart använda olika tekniska produktionsmått bör dessutom inte vara aktuellt vid en utvärdering 

av järnvägsunderhåll och övergången till egen regi. Som beskrivits ovan är det samhällsekonomisk 

effektivitet som kan ge svar på frågan om samhällets resurser används på ett mer eller mindre effektivt 

sätt. Då hänsyn även behöver tas till stordriftsfördelar föreslås att utvärderingen utgår från en 

estimering av en kostnadsfunktion; jfr bilaga 2. 

 

                                                      

5 Ju starkare lutning, desto högre produktivitet (y/x). 
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Figur 1. Produktivitet och effektivitet (källa: Coelli et al. 2005). 
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Bilaga 2 Metodbeskrivning 

Kostnaderna för underhåll och förseningar kan uttryckas som en funktion av olika faktorer, däribland 

huruvida området finns i egen regi eller inte. Utifrån denna funktion kan en modell formuleras som 

innehåller de samband som kan tänkas ha en påverkan på kostnaderna. Mer specifikt är det möjligt att 

specificera en kostnadsmodell och - med hjälp av ekonometriska (statistiska) metoder - bedöma 

effekten av övergången till egen regi, samtidigt som det är möjligt att ha kontroll över andra faktorer 

av betydelse för jämförelsen. 

Mer specifikt uttrycker vi kostnader (𝐶𝑖𝑡) i underhållsområde 𝑖 under år 𝑡 som en funktion av trafik 

(∑ 𝑄𝑘𝑖𝑡
𝐾
𝑘=1 ), inputpriser (∑ 𝑃𝑚𝑖𝑡

𝑀
𝑚=1 ), väder och olika tekniska egenskaper hos banan (∑ 𝑋𝑟𝑖𝑡

𝑅
𝑟=1 ) 

såsom spårlängd, tillåten hastighet och antal växlar etc. I funktionen ingår även så kallade 

policyvariabler (∑ 𝑍𝑢𝑖𝑡
𝑈
𝑢=1 ) som exempelvis uttrycker skillnader i organisationsform (egen regi eller 

ej) och variabler som ska fånga generella effekter över tid (∑ 𝐷𝑣𝑡
𝑉
𝑣=1 ). 𝐾 anger antalet trafikvariabler, 

𝑀 antalet inputpriser, 𝑅 antalet 𝑋-variabler, 𝑈 antalet policyvariabler och 𝑉 antalet tidsspecifika 

variabler (”dummyvariabler” för olika år). 

 

𝐶𝑖𝑡 = 𝑓(𝑄𝑖𝑡 , … 𝑄𝐾𝑖𝑡 , 𝑃1𝑖𝑡 , … , 𝑃𝑀𝑖𝑡 , 𝑋1𝑖𝑡, … 𝑋𝑅𝑖𝑡 , 𝑍1𝑖𝑡 , … , 𝑍𝑈𝑖𝑡 , 𝐷1𝑡, … , 𝐷𝑉𝑡)   (1) 

 

Kostnadsfunktionen utgår från ett kostnadsminimerande beteende, vilket också är ett nödvändigt 

villkor för en (samhälls-)vinstmaximering (se exempelvis Mas-Colell et al. 1995).6 

Huvudmålet med vår kostnadsfunktion är att isolera effekten av en övergång till egen regi. För att 

kunna skatta en sådan effekt (och andra effekter) behöver vi uttrycka kostnadsfunktionen som en 

algebraisk ekvation, vilket innebär att vi ger den en så kallad funktionell form.7 På så sätt anger vi hur 

relationen mellan kostnader och olika variabler ser ut. En rad olika former har genom åren föreslagits 

för kostnads- och produktionsfunktioner (se exempelvis Fuss et al. (1978) och Lau (1986)). Den sanna 

funktionella formen har vi inte kunskap om. Vi vill då helst använda en så kallad flexibel funktionell 

form som ger en bra approximation av den sanna kostnadsfunktionen och inte är restriktiv vad gäller 

relationen mellan olika variabler. En sådan modell är translogmodellen och är vanlig vid skattningar 

av kostnads- eller produktionsfunktioner. Translogmodellen introducerades av Christensen et al. 

(1971; 1973) och är en andra ordningens approximation av en Taylorutveckling av en kostnads- eller 

produktionsfunktion. 

Vi uttrycker vår kostnadsfunktion (1) som en Translogfunktion enligt 

 

                                                      

6 Att maximera samhällsvinsten kan antas vara den målfunktion som en infrastrukturhållare är satt att ha, vilket i 

detta fall kan uttryckas som nyttan av transporter minus kostnader relaterade till infrastrukturhållningen. 

7 Det går även att använda icke-parametriska metoder vilket inte kräver en specifikation av en funktionell form, 

där den vanligast förekommande är ”Data Envelopment Analysis” (DEA). Den metoden har emellertid en del 

begränsningar, som exempelvis problem i hanteringen av slumpmässiga faktorer (se exempelvis Coelli et al. 

2005 och Hjalmarsson 2010). 
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𝑙𝑛𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑘𝑙𝑛𝑄𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+
1

2
∑ ∑ 𝛽𝑘𝑙

𝐾

𝑙=1

𝑙𝑛𝑄𝑘𝑖𝑡𝑙𝑛𝑄𝑙𝑖𝑡 +

𝐾

𝑘=1

∑ 𝛽𝑚𝑙𝑛𝑃𝑚𝑖𝑡

𝑀

𝑚=1

+
1

2
∑ ∑ 𝛽𝑚𝑛

𝑀

𝑛=𝑟

𝑙𝑛𝑃𝑚𝑖𝑡𝑙𝑛𝑃𝑛𝑖𝑡 +

𝑀

𝑚=1

+ ∑ 𝛽𝑟𝑙𝑛𝑋𝑟𝑖𝑡

𝑅

𝑟=1

+
1

2
∑ ∑ 𝛽𝑟𝑠

𝑅

𝑠=𝑟

𝑙𝑛𝑋𝑟𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋𝑠𝑖𝑡 +

𝑅

𝑟=1

∑ ∑ 𝛽𝑘𝑚𝑙𝑛𝑄𝑘𝑖𝑡𝑙𝑛𝑃𝑚𝑖𝑡

𝑀

𝑚=1

𝐾

𝑘=1

+ ∑ ∑ 𝛽𝑘𝑟𝑙𝑛𝑄𝑘𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋𝑟𝑖𝑡

𝑅

𝑟=1

+ 

𝐾

𝑘=1

∑ ∑ 𝛽𝑚𝑟𝑙𝑛𝑃𝑟𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋𝑟𝑖𝑡

𝑅

𝑟=1

+ 

𝑀

𝑚=1

∑ 𝛽𝑢𝑍𝑢𝑖𝑡

𝑈

𝑢=1

+ ∑ 𝛽𝑣𝐷𝑡

𝑉

𝑣=1

+ 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 

(2) 

 

där 𝛼 är en konstant, 𝜇𝑖 ej observerade effekter för varje underhållsområde 𝑖 och 𝑣𝑖𝑡 är en felterm. 𝜷 

är en vektor av parametrar som ska skattas. 

Syftet med vår modell är att isolera effekten av övergången till egen regi. En viktig del i detta är att 

inkludera en rad olika variabler (enligt ovan) som kan förklara variationer i kostnader. På så sätt 

kontrollerar vi för de faktorer som också påverkar kostnadsutfallet. Om vi exempelvis skattar en 

kostnadsfunktion som utesluter viktiga kostnadsdrivare finns det stor risk att estimatet för övergångens 

effekt över- eller underskattas, vilket kan leda till en felaktig slutsats precis som nyckeltalsjämförelsen 

som ignorerar variationer i skalavkastning, vilket beskrevs i föregående avsnitt.  

Utöver att inkludera viktiga kostnadsdrivare behöver vi även specificera vilka policyvariabler som bör 

ingå för att isolera effekten av en övergång till egen regi. I detta fall innebär det att vi använder så 

kallade indikatorvariabler (dummyvariabler) som kan anta värdet 0 eller 1, vilket annorlunda uttryckt 

är en av- och på-knapp för en förändring, vars parameter anger ett (eventuellt) skifte i kostnader när 

variabeln har värdet 1. En policyvariabel i ekvation (2) kommer därmed anta värdet 1 för ett 

underhållsområde som övergår till egen regi under den tid området är i egen regi. För övriga 

observationer har variabeln värdet 0. Målet är att denna variabel ska fånga effekten av övergången till 

egen regi. För att kunna göra det behöver vi även beakta risken att de områden som övergår till egen 

regi alltid har haft en del inneboende (och ej observerade) egenskaper som påverkar kostnaderna, 

egenskaper som skiljer sig från övriga områden som upphandlas i konkurrens. Det är därför 

nödvändigt att inkludera en policyvariabel som antar värdet 1 för de utvalda områdena under hela den 

studerade perioden.  Under övergången till egen regi kan det även ske förändringar som är generella 

för alla underhållsområden, något som våra dummyvariabler för varje år kommer att kontrollera för. 

Den metod som beskrivits är en så kallad ”difference-in-differences”-estimation, vilken är en statistisk 

metod som är vanlig inom samhällsvetenskapen för att skatta effekter av förändringar/behandlingar i 

ett naturligt experiment (se exempelvis Greene 2012, sid. 155–158 för en genomgång av metoden). 
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