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Referat 

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen. VTI 

bistår Trafikverket i detta arbete. I denna rapport redovisas de skillnader som finns mellan det pris som 

fastställs i ett entreprenadkontrakt mellan Trafikverket och det företag som fått i uppdrag att 

genomföra en verksamhet och slutkostnaden för uppdraget. 776 kontrakt som avser entreprenader 

inom både väg- och järnvägssektorn och såväl investeringar som underhållsåtgärder och som kostar 

mer än 10 miljoner kronor, ingår i materialet.  

Statistiska tester visar bland annat att risken för kostnadsöverskridanden är mycket stor och något 

högre för järnvägskontrakt (94 procents sannolikhet) än för vägkontrakt (86 procent). Slutkostnaden 

för vägkontrakt överskrider kontraktssumman med 20 procent vilket är signifikant lägre än för 

järnvägskontrakt där slutkostnaden i genomsnitt är 32 procent högre. 
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Abstract 

The Government has instructed the Swedish Transport Administration (Trafikverket) to promote 

productivity in the construction industry. VTI assists Trafikverket in this work. In this report, the 

differences that exist between the price set in the contract between Trafikverket and the construction 

company that has been commissioned to implement an activity and the final cost of the assignment are 

reported. 776 contracts relating to contracts in both the road and rail sectors and that comprises both 

investments and maintenance measures and which cost more than SEK 10 million are included in the 

material. 

Statistical tests show, among other things, that the risk of cost overruns is very large, and slightly 

higher for railway contract (94 per cent probability) than for road contracts (86 per cent). The cost 

overrun for road contracts (1,20) is significantly lower than for rail contracts (1,32). 
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Förord 

Denna studie utgör en underlagsrapport för Trafikverkets regeringsuppdrag för ökad produktivitet i 

anläggningsbranschen (N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF). Till stor del har arbetet bestått av att 

samla in data i nära samarbete med Trafikverket. Vi har även träffat kollegor i Norge med liknande 

data, vilket möjliggjort en komparativ studie med vårt grannland.  

Både Norgejämförelsen och insamlade av data går vi vidare med.  

 

Stockholm, maj 2019 

 

Johan Nyström 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt 

av Jan-Eric Nilsson (VTI), Johan Nyström (VTI) och Johan Salomonsson (VTI) 

 

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen och 

att redovisa en uppföljning av entreprenadkontrakt (N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF). VTI bistår 

Trafikverket i detta arbete. Föreliggande rapport avser primärt uppdragets andra huvuddel och 

redovisar de skillnader som finns mellan entreprenadkontraktens upphandlade pris och dess slut-

kostnad. Eftersom vissa projekt slutförs till en lägre kostnad än överenskommit vid kontraktstillfället 

görs en generell analys av vad som kännetecknar kostnadsavvikelser. Fokus ligger emellertid på 

kostnadsöverskridanden, dvs. kostnadsökning från upphandlingstillfället. Däremot saknas information 

som skulle göra det möjligt att analysera vad som skett med kostnaderna mätt från den tidpunkt i 

planeringen då beslutet om att genomföra projektet ursprungligen fattades.  

Rapporten analyserar olika förklaringar till kostnadsavvikelser. Med stöd av statistiska tester görs 

bedömningar av om det är möjligt att avgöra om skillnader mellan kontrakten kan hänföras till 

slumpen eller om det finns en statistiskt signifikant skillnad dem emellan med avseende på ett antal 

olika egenskaper hos den upphandlade verksamheten.  

För ändamålet används en databas som tagits fram i nära samverkan med Trafikverket som för 

närvarande innehåller 776 kontrakt. Kontrakten avser entreprenader inom både väg- och 

järnvägssektorn och avser såväl investeringar som underhållsåtgärder. Endast avtal som kostar mer än 

10 miljoner kronor ingår i materialet.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att dra följande slutsatser av materialet: 

• Med 86 procents sannolikhet kommer kostnaden för kontrakt inom vägsektorn att överstiga 

slutkostnaden. Motsvarande sannolikhet för järnvägskontrakt är 94 procent.  

• Utfallskvoten, dvs. det genomsnittliga kostnadsöverskridandet, för vägkontrakt (1,20) är 

signifikant lägre än för järnvägskontrakt (1,32). 

• Kontrakt som kostar mindre än 25 miljoner har i genomsnitt ett lägre kostnadsöverskridande 

(1,21) än kontrakt som kostar mer än 100 miljoner kronor (kvoten 1,28). Om man i stället 

kategoriserar kontrakten efter varaktighet har korta (1,21) och medellånga (1,22) kontrakt i 

genomsnitt en lägre utfallskvot än långa kontrakt (1,35). Det innebär att större projekt löper 

högre risk för kostnadsöverskridanden 

• Underhållskontrakt löper lägre risk för kostnadsöverskridande och har en lägre genomsnittlig 

kostnadsökning än investeringskontrakt.  

• Region Öst (1,3) och Väst (1,26) har i genomsnitt något högre kostnadsöverskridande än 

övriga regioner. Totalt sett är emellertid de systematiska skillnaderna mellan regionerna 

begränsade. 

• En strategisk uppgift för Trafikverket är att upprätthålla en tillräckligt hög grad av konkurrens 

i upphandlingsskedet för att på så sätt bidra till lägre kostnader för upphandlingen. Analysen 

pekar på att om antalet anbud skulle öka från i genomsnitt knappt fyra, vilket är situationen 

idag, till exempelvis sex anbud skulle kostnadsöverskridande minska med mellan fem och sju 

procent för underhållskontrakt. Däremot finns inget statistiskt signifikant samband mellan 

antalet anbud och kostnadsöverskridande för investeringsprojekt.   
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De statistiskt säkerställda resultaten ska ses mot bakgrund av att prisnivån i ekonomin som helhet, 

mätt med konsumentprisindex, ökat med i genomsnitt knappt en procent per år under perioden 2010 

till 2018. 

Rapporten innehåller också en jämförelse av kostnadsavvikelser mellan investeringar i svenska 

vägprojekt och motsvarande information om vägprojekt som genomförts i Norge. Denna 

kompletterande del av rapporten baseras på information från ett nyligen slutfört norskt forsknings-

projekt. Den bild som framträder är att mönstret av kostnadsöverskridanden är likartat i de två 

länderna. I två avseenden finns emellertid skillnader. För det första är sannolikheten för kostnads-

överskridanden något större i Sverige än i Norge. För det andra lämnas i genomsnitt fyra anbud på 

upphandlingar i den svenska vägsektorn medan genomsnittet i Norge är 4,7 anbud. Skillnaden är 

statistiskt signifikant.  

Den grundläggande hypotesen i denna typ av analyser är att fler anbudsgivare tenderar att minska 

beställarens kostnad för upphandlade projekt. Det saknas emellertid information för att på detta sätt 

belysa betydelsen av antal anbud på kostnadsnivån. Däremot tyder den svenska analysen på att risken 

för kostnadsöverskridanden minskar med antalet lämnade anbud. 

Trafikverket kräver att projektledarna ska redovisa de huvudsakliga förklaringarna till kostnadsöver-

skridanden med mer än 15 procent jämfört med vinnande anbud (kontrakt där ersättningen huvud-

sakligen är i form av fast pris) respektive med 25 procent (mängdbaserade ersättningar). Rapporten 

innehåller också en sammanställning av de förklaringar som anges. Förklaringar ges om stora 

kostnadsöverskridanden för 170 kontrakt som avslutats åren 2010 till 2017.  

Denna del av rapporten avviker av flera skäl från huvuddelen av de analyser som görs. Medan 

rapportens huvuddel baseras på information hämtat från ekonomiredovisningssystemet baseras 

förklaringar till större kostnadsöverskridanden på uppgifter från den projektledare som ansvarat för 

projekt med större kostnadsökningar.  

Det är inte uppenbart vilka rutiner som används när projektledarna anger olika förklaringar till de 

ökade kostnaderna. Hur säkerställer exempelvis myndigheten centralt att de projektansvariga använder 

de olika typerna av förklaringar på ett enhetligt sätt? Det är också oklart hur materialet används, det 

vill säga i vilken utsträckning en projektledares situation påverkas om denne har bättre eller sämre 

utfall än övriga; påverkas exempelvis lönen?  

För att återgå till rapportens huvuddel baseras analyserna på projektens (objektiva) egenskaper, det vill 

säga storlek, trafikslag, investering respektive underhåll, och så vidare. I denna del har genomgången 

identifierat några förhållanden av betydelse för utfallet. Däremot ger resultaten inte stöd för att föreslå 

åtgärder som Trafikverket skulle kunna vidta för att minska risken för kostnadsöverskridanden.  

Rapporten innehåller emellertid försök att identifiera konsekvenserna av en av Trafikverkets 

handlingsparametrar, nämligen betydelsen för kostnadsavvikelser då Trafikverket använder utförande- 

respektive totalentreprenader. Den enklare analysen av denna fråga tyder på att valet av entreprenad-

form inte påverkar risken för kostnadsavvikelser. I en mera komplex analys framgår emellertid att 

entreprenadformen kan ha sådana konsekvenser. Eftersom underlagsmaterialet i flera avseenden är 

ofullständigt har denna del av analysen placerats i appendix. 

Ett skäl till att det är svårt att dra slutsatser av denna del av analysen är att det finns flera exempel på 

totalentreprenader med betydande inslag av mängdersättningar; så ska inte vara fallet för renodlade 

totalentreprenader. Ett annat skäl är att det saknas information om kostnaden för projektering av 

utförandeentreprenader. Eftersom denna kostnad ingår i kostnaden för en totalentreprenad blir 

jämförelser av absoluta kostnadsnivåer och dess (eventuella) konsekvenser för kostnadsöverskridande 

svåra att göra.  

En rekommendation för det fortsatta arbetet är att det finns anledning att lägga särskild kraft på att 

komplettera den information som samlas in för att bättre kategorisera de projekt som jämförs. Utöver 
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valet mellan utförande- och totalentreprenad är en annan fråga valet mellan ersättning till fast pris eller 

mängdbaserade ersättningar. En återkommande hypotes i litteraturen är att denna variabel kan vara av 

betydelse för både kostnadsnivå och risk för kostnadsöverskridanden. Det ligger uppenbarligen inom 

räckhåll att testa en sådan hypotes. 

Det finns också en mängd andra egenskaper hos projekten som är av betydelse för förståelsen av vad 

som påverkar risken för kostnadsöverskridanden och i förlängningen verksamhetens produktivitets-

utveckling. I ett kompletterande projekt är det möjligt att jämföra kostnaden för projekt som avser 

underhållsbeläggningar genom att använda information om antalet kvadratmeter beläggning i de olika 

projekten. Detta pekar på betydelsen av en bättre kunskap om vart och ett av de projekt som upp-

handlas för att successivt utveckla förståelsen både av vad som påverkar kostnadsnivå och kostnads-

överskridande för olika typer av upphandlade projekt. 
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Summary 

Cost overrun in The Swedish Transport Administration´s enterprise contrast 

by Jan-Eric Nilsson (VTI), Johan Nyström (VTI) and Johan Salomonsson (VTI) 

 

The study is based on a database with 776 infrastructure contracts from the Swedish Transport 

Administration (Trafikverket) and describes and analyses differences between ex ante costs in 

contracts signed with a builder and the subsequent ex post cost. Both road and rail infrastructure 

contracts as well as investment and maintenance measures are included. Only contracts that cost more 

than SEK 10 million are included in the material. The purpose is to identify systematic reasons for 

observed ex ante and ex post cost differences. 

In summary, the analysis result in the following observations: 

• The risk for road contracts to exceed the final cost is 86 percent. The corresponding 

probability for railway contracts is 94 percent. 

• The outcome ratio, that is the average cost overrun, for road contracts (1.20) is significantly 

lower than for rail contracts (1.32). 

• Contracts that cost less than 25 million have, on average, a lower cost overrun (ratio 1.21) than 

contracts that cost more than SEK 100 million (ratio 1.28 between costs ex post over costs ex 

ante). If contracts are categorized by duration, contracts that last less than one year (1.21) and 

medium length contracts (1.22) have on average a lower outcome ratio than contracts that last 

longer than three years (1.35). This means that larger projects run a higher risk of cost 

overruns. 

• Maintenance contracts run a lower risk of cost overruns and have a lower average cost 

increase than investment contracts. 

• Region East (1.3) and West (1.26) have on average slightly higher costs than other regions. 

Overall, however, the systematic differences between regions are limited. 

• A strategic task for the Swedish Transport Administration is to maintain a sufficiently high 

degree of competition in the procurement phase, thus contributing to lower procurement costs. 

The analysis indicates that if the number of tenders would increase from an average of just 

under four, which is the situation today, to (for example) six tenders cost overruns would be 

reduced by between five and seven percent for maintenance contracts. However, there is no 

statistically significant correlation between the number of tenders and the cost overruns for 

investment projects. 
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1. Inledning 

Trafikverket har regeringens uppdrag att mäta och vidareutveckla produktiviteten i den verksamhet 

man genomför (N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF). Denna rapport utgör ett underlag för detta 

arbete. I rapporten kvantifieras kostnadsavvikelser i Trafikverkets väg- och järnvägskontrakt, dvs. 

skillnaden mellan kostnader i de avtal som tecknas mellan myndigheten och de utförare som tilldelas 

de olika uppdragen och den bokförda slutkostnaden. Huvudsyftet är att så långt som möjligt förklara 

avvikelser mellan utfall och avtal. Studien är en vidareutveckling av den tidigare förstudien (Nilsson et 

al 2018) med 776 i stället för 94 kontrakt.  

Kostnadsavvikelser i allmänhet och kostnadsöverskridanden i synnerhet är primärt ett budgetrelaterat 

problem och behöver inte, men kan vara kopplat till en otillräcklig produktivitetsutveckling. 

Förbättrad kunskap om hur upphandlad verksamheten utformas och vilken typ av utformning som kan 

visas fundera bättre än andra kan ge Trafikverket stöd i arbetet med förbättrad kostnadskontroll. I 

förlängningen ger detta stöd för en ökad effektivitet i användningen av tilldelade resurser.  

Fortsättningsvis innehåller avsnitt 2 en kort beskrivning av liknande studier av kostnadsavvikelser 

inom anläggningssektor. De metoder som använts beskrivs i avsnitt 3 medan avsnitt 4 redogör för den 

information som finns tillgänglig och som därefter analyseras i avsnitt 5. Kapitel 6 innehåller en 

jämförelse av kostnadsavvikelser i svenska och norska vägkontrakt medan kapitel 7 beskriver ett antal 

förklaringar som ges till de kontrakt som har särskilt stora kostnadsöverskridanden. 
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2. Planering och genomförande av infrastrukturprojekt 

2.1. Planering, upphandling och genomförande1 

Arbetet med att planlägga infrastrukturbyggande styrs av Väglagen (1971:948) som resulterar i en 

vägplan respektive Lag om byggande av järnväg (1995:1649) med en järnvägsplan som slutprodukt. 

Lagstiftningen formulerar de krav som måste vara uppfyllda för att en väg- och en järnvägsplan ska 

kunna fastställas. Under planeringen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 

det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det 

finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. Restriktioner 

betingade av miljölagstiftningen blir allt mer betydelsefullt att beakta. 

Trafikverket rangordnar de olika projekt som resulterat i en färdig väg- eller järnvägsplan. Efter en 

remissrunda beslutar regeringen om innehållet i den nationella plan som omfattar tolv år, dvs. som de 

investeringar och förbättringsåtgärder som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska 

målen.  

Den fysiska planeringen är inte meningsfull om åtgärden sedan inte kan genomföras. Detta skapar en 

koppling mellan arbetet med att ta fram en väg- och järnvägsplan respektive den ekonomiska 

planeringen. Den politiska prioriteringen bör därför vara säkerställd eller i vart fall i hög grad sannolik 

innan den fysiska processen inleds.  

I det inledande skedet av ett tänkt projekt är kunskapen begränsad om projektets fysiska förutsätt-

ningar, omvärldens krav på utformning, lokalisering, standard, tillståndsgivande och berörda 

myndigheters hantering av ärendet. De ekonomiska ramarna är begränsade och fördyringar i det 

aktuella och i andra pågående projekt kan fördröja byggstarten av ett projekt som vunnit laga kraft. 

Inom den fysiska processens ramar måste därför de parallella processerna synkroniseras, vilket kan 

leda till att de olika processerna får avvakta varandras slutliga ställningstagande. 

När väg- eller järnvägsplanen är klar och när det är uppenbart att projektet prioriterats i den långsiktiga 

investeringsplanen upprättas en bygghandling. Den innehåller främst tekniska beskrivningar med krav 

som gäller vägens eller järnvägens funktion. Detta dokument fungerar som underlag för upphandling-

en av varje projekt och för entreprenörens arbete. Enligt budgetlagen (2011:203) ska hög effektivitet 

eftersträvas i statens verksamhet och god hushållning iakttas. I övrigt omsätts planer till praktisk 

handling utan annan lagreglering än det ramverk som ges av Lagen om offentlig upphandling. 

Av betydelse för den följande analysen är att huvuddelen av Trafikverkets upphandlingar genomförs 

som utförandeentreprenader. Dessa följer de principer som framgår av Allmänna Bestämmelser (AB 

04)2, en samling riktlinjer framtagna i nära samverkan mellan representanter för beställare och utförare 

i bygg- och anläggningsbranschen.  

En viktig egenskap hos utförandeentreprenaden är att förfrågningsunderlaget för upphandlingen 

innehåller en detaljerad och mängdsatt beskrivning av de arbetsuppgifter som ska utföras. Anbudet 

innebär att anbudsgivarna anger ett styckpris för varje sådan verksamhet. Det lägsta lämnade anbudet, 

framräknat genom att multiplicera mängder (kvantiteter) med priser och summera detta, vinner 

normalt upphandlingen. Tillgänglig information för den fortsatta analysen anger det vinnande anbudet 

och slutkostnaden för varje kontrakt. 

                                                      
1 Detta avsnitt baseras på Jäderholm & Nilsson (2019). 

2 https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/ab-

04--10-

pack/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvorg6BHGLWmKLFqblpxwaRBoi2xokVnkJWJkIyWOhF0Iq

dAnMSdrGxoCvcUQAvD_BwE 

https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/ab-04--10-pack/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvorg6BHGLWmKLFqblpxwaRBoi2xokVnkJWJkIyWOhF0IqdAnMSdrGxoCvcUQAvD_BwE
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/ab-04--10-pack/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvorg6BHGLWmKLFqblpxwaRBoi2xokVnkJWJkIyWOhF0IqdAnMSdrGxoCvcUQAvD_BwE
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/ab-04--10-pack/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvorg6BHGLWmKLFqblpxwaRBoi2xokVnkJWJkIyWOhF0IqdAnMSdrGxoCvcUQAvD_BwE
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/ab-04--10-pack/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvorg6BHGLWmKLFqblpxwaRBoi2xokVnkJWJkIyWOhF0IqdAnMSdrGxoCvcUQAvD_BwE
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2.2. Observationer från litteraturen 

En omfattande litteratur behandlar kostnadsavvikelser och i synnerhet kostnadsöverskridande i 

infrastrukturprojekt. I en sammanställning av 20 studier som behandlar transportinfrastrukturprojekt 

visar Lundberg et al (2011) att lång byggtid och förseningar i genomförandet är positivt korrelerade 

med kostnadsöverskridande. Därutöver konstateras att kostnadsöverskridanden inte minskat över tid.  

Konsekvenserna av projektens storlek för kostnadsavvikelser skiljer sig åt mellan olika studier. Det 

finns också en skillnad i vad som mäts i de olika studierna; några jämför kostnadsuppskattningen från 

planeringsskedet med slutkostnaden medan andra jämför upphandlat pris med slutkostnad; föregående 

avsnitt redovisade beslutsprocessens struktur. Det är därför svårt att formulera en generell slutsats om 

hur stora kostnadsöverskridanden i genomsnitt är. 

Studierna visar emellertid att kostnadsöverskridanden i projekt i genomsnitt är högre än de projekt 

som avslutas med lägre kostnader än avtalat. I en serie publikationer har Bent Flyvbjerg (2009) 

formulerat tre hypoteser till denna observation;  

1) Tekniska förklaringar: Bristande information om projektens fysiska och kontraktsmässiga 

förutsättningar innebär att den kunskap som behövs för att i förhand bedöma kostnaderna är 

otillräcklig. 

2) Optimism-bias: De tjänstemän som arbetar med planerings - och beslutsprocessen vill att 

projektet ska genomföras. Detta kan yttra sig i en orealistiskt positiv bild av 

genomförandekostnaderna i planeringens tidiga stadier. Denna snedvridning ställs på sin ända 

i processens slutskede eftersom beställarens – Trafikverkets – projektledare normalt vill ha en 

väl tilltagen budget för att undvika omprövningar under genomförandet av projekt. 

3) Politisk förklaring: För att öka sannolikheten för att projekt genomförs underskattas 

genomförandekostnaderna av de politiker som arbetar med planerings- och beslutsprocessen.3 

De två sistnämnda förklaringarna har att göra med de skeden i den långsiktiga planeringen av ny 

infrastruktur som äger rum innan projekten upphandlats.  

2.3. Analytiska frågeställningar 

Föreliggande studie studerar enbart kostnadsavvikelser mellan upphandlat pris och slutkostnad, vilket 

medför att analysen i första hand studerar förklaringar under kategori 1. Följande förklaringar till 

kostnadsavvikelser kan formuleras: 

i) Felaktiga bedömningar av mängder (kvantiteter) i de förfrågningsunderlag som föregår 

upphandling av utförandeentreprenader. 

ii) Ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA), dvs. nya (del-)uppdrag tillförs redan avtalade 

beställningar. 

iii) Den vinnande anbudsgivaren har lämnat strategiska à-priser på utförandeentreprenader. 

När de faktiska omständigheterna (kvantiteterna eller mängderna) realiseras ökar 

kostnaden för vissa aktiviteter jämfört med förhandsbedömningen.  

Den sista hypotesen knyter an till konceptet obalanserad budgivning som förutsätter att det råder 

asymmetrisk information mellan beställare och entreprenör (Mandell och Nyström, 2014 samt 2019). 

Applicerat till de förutsättningar som Trafikverket arbetar under skulle det handla om att entreprenören 

besitter specifik kunskap om infrastrukturen, produkters mängdåtgång eller annan information som gör 

att de kan nyttja felestimeringar i förfrågningsunderlaget. Det handlar om att höja a-priser på 

                                                      
3 Eliasson och Fosgerau (2013) visar att det som tolkas som optimism-bias eller som avsiktlig underskattning av 

kostnader i själva verket kan vara resultatet av en selektionsprocess i genomförandet av investeringsplaner. 
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underskattade mänger som kommer gå upp samtidigt som priset sänks på överskattade mängder. På så 

sätt gör entreprenören anbudet konkurrenskraftigt samtidigt som vinsten maximeras.  

Med fullständig tillgång till information om de aktiviteter som upphandlas vore det möjligt att testa de 

tre hypoteserna.4 Eftersom det saknas information om viktiga egenskaper hos projekten är detta inte 

möjligt i nuläget. Det arbete som bedrivs i samverkan mellan Trafikverket och VTI syftar till att 

etablera en systematisk och heltäckande redovisning av både kostnader och beställningarnas 

egenskaper.  

Bristen på relevant information innebär att studien i första hand undersöker hur olika yttre egenskaper 

hos projekten påverkar utfallet. Valet mellan utförande- och totalentreprenad fattas emellertid av 

Trafikverket och en återkommande frågeställning är när respektive förfarande är mest lämpligt att 

använda. För att belysa denna fråga görs en preliminär analys. Jämförelsen mellan 

entreprenadformerna försvåras av den ofullständiga tillgången till relevant och heltäckande 

information och ska därför primärt ses som ett sätt att illustrera hur denna analys kan struktureras.  

 

                                                      
4 Nyström och Wikström (2018) har på egenhändigt framtagna data gällande 15 väginvesteringsprojekt påvisat 

att omfattningen av obalanserad budgivning inte är omfattande. 
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3. Metod 

I metodhänseende följer studien det tillvägagångssätt som används av Welde et al. (2018) i en 

genomlysning av 712 norska väginvesteringar som upphandlats mellan 2009–2012. Som tidigare 

noterats jämförs delar av resultaten i den norska studien i avsnitt 6 med resultaten av svenska 

vägkontrakt. 

Analysen genomförs för att identifiera systematiska förklaringar till den utfallskvot som observeras, 

dvs. kvoten mellan utfallspriset (slutkostnaden) och det upphandlande priset (det vinnande anbudet). 

 

𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
 

 

Varje kontrakt kan beskrivas i ett antal dimensioner. Avtalet reglerar ett väg- eller järnvägskontrakt, 

det kan vara olika stort (kosta olika mycket) och det kan ta olika lång tid att genomföra. Organisator-

iskt har Trafikverket infört tre beställarkategorier som är ansvariga för upphandling av underhålls-

kontrakt, de största investeringarna respektive övriga investeringar. Trafikverket har också fem 

regioner som är operationellt ansvariga för upphandling och genomförande. Man använder också olika 

entreprenadformer och det finns dessutom information om vilket företag som vunnit varje upphandling 

och som därefter genomfört uppdraget. 

Avsikten är således att koppla kostnadsöverskridanden till de förklaringsvariabler som redovisades 

ovan. För ändamålet används så kallade t-test5. För exempelvis variabeln trafikslag innebär detta att 

testen anger om en skillnad i kostnadsöverskridande mellan väg- och järnvägsprojekt är tillräckligt 

stor för att kunna överföras på framtida väg- och järnvägskontrakt. Resultatet anger om skillnaden i 

kostnadsöverskridande är statistiskt signifikant men ger ingen förklaring till avvikelsen. 

För var och en av de uppräknade kategorierna besvaras tre frågor: 

1. Hur stor är sannolikheten att slutkostnaden för den specifika kontraktstypen avviker från 

kontraktssumman? 

2. Vilket medelvärde har utfallskvoten, dvs. kvoten mellan slut- och kontraktkostnad? 

3. I fråga ett analyseras samtliga projekt. Därutöver redovisas medelvärdet för utfallskvoten 

enbart för de projekt för vilka slutkostnaden är högre än kontraktskostnaden, dvs. för de 

projekt som har kostnadsöverskridanden. 

En viktig metodologisk utgångspunkt framgår av en jämförelse av Figur 1a och Figur 1b. Materialet 

som helhet har ett kostnadsöverskridande som i genomsnitt ligger något över 1,2. Men som framgår av 

Figur 1a finns därutöver en ”svans” med kontrakt som har en hög utfallskvot. Detta får till följd att 

medelvärdet för utfallskvoten dras upp av ett begränsat antal kontrakt med stora avvikelser. Ett vanligt 

förfarande i hanteringen av information med sådana egenskapen är att varje observation transformeras 

logaritmiskt. På så sätt erhålls en mer kompakt och symmetrisk fördelning vilket stärker möjligheten 

att dra trovärdiga slutsatser i de statistiska tester som görs. Detta framgår i en jämförelse mellan Figur 

1a och Figur 1b.  

                                                      
5 Här används Welchs t-test: 𝑡 =

𝑋1̅̅ ̅̅ − 𝑋2̅̅ ̅̅

 √𝑠1
2/𝑁1+𝑠2

2/𝑁2

, där 𝑋�̅� är medelvärdet för grupp i, 𝑠𝑖
2 är variansen för grupp i och 

𝑁𝑖 är antalet observationer för grupp i. Testerna är ensidiga vilket innebär att Nollhypotesen, 𝐻0, är att 

skillnaderna i medelvärde är 0. Alternativhypotesen, 𝐻𝐴, är att 𝑋1
̅̅ ̅  <  𝑋2

̅̅ ̅̅ .  
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Figur 1. Utfallskvot för en icke-transformerad (a) och transformerad skala (b). 

 

En annan fördel med logtransformerade värden är att resultaten från analysen approximativt kan tolkas 

som procentuell kostnadsökning. Approximationen är sämre för större kostnadsöverskridanden och 

därför används denna endast för t-testerna men re-transformeras i text och tabeller.     

Huvuddelen av analysen avser parvisa hypotestester för de olika kategoriindelningarna; finns 

exempelvis en skillnad i kostnadsavvikelse mellan väg- och järnvägsprojekt som inte kan hänföras till 

slumpen utan som beror på underliggande faktorer som är specifika för kontraktstypen? Det finns 

emellertid också möjlighet att i en regressionsanalys samla flera förklaringsvariabler för att undersöka 

hur ett visst resultat kan förklaras när man samtidigt prövar de olika tänkbara förklaringarna. Detta 

förfarande används för att undersöka betydelsen av antalet lämnade anbud för kostnadsavvikelsen. Det 

används också för en samlad regressionsanalys av utfallskvot, framför allt för att fördjupa förståelsen 

av de olika upphandlingsförfaranden som används. Eftersom det bakom begreppen utförande- och 

totalentreprenad döljer sig ett flertal mät- och specifikationsproblem har denna del av analysen 

placerats i appendix. 
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4. Data 

En källa för den information som används är den så kallade Avtalsdatabasen. Trafikverkets olika 

administrativt ansvariga avdelningar registrerar där kostnaden för de kontrakt som avslutas. Enbart 

kontrakt som är större än 10 miljoner och faller under kategorin entreprenadkontrakt6 rapporteras. 

Förutom kunskap om de mindre kontrakten saknas information om de kontrakt som reglerar 

projektering och andra typer av aktiviteter som är associerade till planeringen av kommande fysiska 

åtgärder.  

Inom ramen för regeringsuppdraget har avtalsdatabasen kopplats samman med Complete Tender 

Management (CTM) vilket är Trafikverkets upphandlingsdatabas. CTM innehåller information om 

kontraktens egenskaper, såsom region, entreprenadform, avtalstider, trafikslag etc. Dessa två databaser 

ger sammantaget information om generella aspekter på kontraktsnivå. Däremot saknas en systematisk, 

mera detaljerad kunskap om de arbetsuppgifter som genomförs i varje uppdrag. Exempelvis saknas de 

mängdbeskrivningar som reglerar uppdrag som upphandlas som utförandeentreprenader. 

Varje beslutad åtgärd definieras som ett projekt. I synnerhet större projekt kan delas upp i två eller fler 

olika delar som upphandlas var för sig och som resulterar i kontrakt; varje projekt kan därför bestå av 

flera kontrakt, och det är kontraktet som står i fokus för analysen.  

Avtalsdatabasen består totalt av 776 kontrakt som upphandlats och avslutats under perioden 2010 till 

2017. 64 av kontrakten saknar ett unikt avtals- eller projektnummer. Detta kan bero på att ett projekt 

delats upp i flera delar och tilldelats olika utförare som därmed delar samma avtalsnummer. När det 

finns två eller fler kontrakt med identiska avtalsnummer försvåras matchningen med CTM-databasen 

där informationen inte är uppdelad på kontrakt utan är på aggregerad nivå. Hanteringen av denna 

aspekt beskrivs i Bilaga 3.   

Utöver avtalsdatabasen och CTM analyseras i kapitel 6 ytterligare en databas. För kontrakt med fast 

pris eller mängdreglerad ersättning där slutkostnaden överskrider kontraktssumman med 15 procent, 

respektive 25 procent, måste ansvarig projektledare rapportera in vad kostnadsökningen beror på. 

Detta sker genom att fördela summan av kostnadsöverskridandet mellan följande orsakskategorier; 

mängdförändringar, innehållsförändringar, kostnadsförändringar, indexförändringar, bonusar och 

viten. Denna subjektiva databas innehåller information om 170 kontrakt som avslutades 2013–2017.  

                                                      
6 Med entreprenadkontrakt åsyftas kontrakt mellan Trafikverket och en utförare där den sistnämnde har tagit på 

sig att bygga eller underhålla en väg eller bana. Kontraktstyper som planerings- och konsulttjänster är exempel 

på kontrakt som inte är berörs i studien. 



22  VTI rapport 1011 

5. Analys av kostnadsavvikelser 

I det löpande arbetet utvärderar Trafikverket i första hand avvikelser mot den budget som avsatts för 

hela projektet. Som tidigare redovisats upphandlas större investeringar inte sällan i två eller flera 

separata kontrakt. Exempelvis består Förbifart Stockholm mellan Kungens Kurva och Häggvik av sex 

tunnelentreprenader och ytterligare ett antal andra något mindre kontrakt.  

Denna rapport utvärderar emellertid kostnadsavvikelser på kontraktsnivå och tar inte hänsyn till om 

projektet i sin helhet avviker från budget. I budgeteringen av projekt avsätts normalt en 

budgeteringsreserv som används för att täcka de kostnadsöverskridanden som kan uppstå i projektets 

olika delar, dvs. i kontrakten. Det innebär att kostnadsöverskridanden i de enskilda kontrakten inte 

med säkerhet syns i utfallet för projektet som helhet.    

Tidigare uppföljningar av kostnadsöverskridande har kategoriserats efter vilket år ett kontrakt 

avslutats. Eftersom kontraktets utformning och innehåll kan påverka slutsatserna kategoriseras 

kontrakten istället efter vilket år kontraktet skrevs. Detta frångås delvis i avsnitt 7 då antalet kontrakt 

per kontraktsår är för litet. Avsnitt 7 vidgar resonemanget om varför val av år är viktigt.  

Ett problem med att följa upp kontrakt på basis av det år avtalen tecknats är att större projekt ännu inte 

hunnit avslutas. I tillgängligt material ökar antalet observationer till 2013 och faller därefter. Detta 

mönster beror på att enbart avslutade kontrakt ingår i databasen och att antalet projekt som fortfarande 

pågår ökar ju närmare nutid som materialet omfattar. Det begränsade antalet observationer för 2010 

och 2011 kan förmodligen härledas till att datainsamling ännu inte var fullt utvecklad.   

De jämförelser som görs i resten av kapitlet har samma disposition: Först formuleras tänkbara skäl till 

att respektive förklaring kan vara relevant för att bedöma kostnadsavvikelser. Därefter presenteras de 

tre beskrivande egenskaper som angavs i avsnitt 4, dvs. (1) sannolikheten för kostnadsöverskridande, 

(2) medelutfall och (3) betingat medelutfall.  

För att avgöra om skillnaderna mellan estimaten är statistiskt signifikanta genomförs parvisa t-test. T-

testen är ensidiga, dvs. nollhypotesen (H0) är att sannolikheten för att exempelvis ett järnvägskontrakt 

har samma utfallskvot som ett vägkontrakt. Alternativhypotesen (HA) är att kontrakttyp 1 har en lägre 

sannolikhet än kontrakttyp 2. Ett så kallat p-värde som anger sannolikheten (risken) att förkasta 

nollhypotesen trots att den är sann, sätts till 0,05 eller lägre. Denna standardgräns innebär att risken för 

att nollhypotesen förkastas felaktigt är låg. 

5.1. Utfallskvot 

Tabell 1 redovisar utfallskvoten över tid och inom respektive kontraktstyp. Eftersom antalet 

observationer (antalet kontrakt) bakom varje medelvärde kan vara begränsat finns en risk för att det 

som framstår som systematiska trender i själva verket beror på slumpvariationer. Inom parentes 

redovisas därför utfallskvoten för 90 procent av datamaterialet, dvs. när 5 procent av de lägsta, 

respektive högsta värden exkluderats från materialet. Detta är ett sätt att minska risken för att 

extremvärden ges allt för stor betydelse i tolkningen av siffermaterialet. 

Kontrakt som sträcker sig över mer än ett år innehåller ofta en indexklausul som innebär att utföraren 

med automatik kompenseras om kostnaderna för insatsvaror i produktionen ökar. Om priset på 

petroleumprodukter går upp och om sådana insatsvaror används under genomförandet av ett projekt 

kommer utföraren med automatik att få ersättning för den tillkommande kostnaden. Risken för 

oväntade kostnadsökningar under genomförandet av ett projekt bärs därför av beställaren. 

Detta innebär att verksamhetens kostnader, allt annat lika, ökar jämfört med den ersättning som 

fastställs i kontraktet. Annorlunda uttryckt kommer den observerade utfallskvoten att till en del 

innehålla en ersättning för utifrån skapade förändringar av projektens förutsättningar.  
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Samtidigt som det finns motiv för en indexering för att hantera förändringar i exogent givna 

förutsättningar skapar detta i sig incitament som inte är önskade. Framför allt minskar utförarnas 

incitament att begränsa konsekvenserna av sådana förändringar. Samtidigt som det på kort sikt kan 

vara svårt att förändra användningen av olika insatsprodukter till följd av förändringar av priset på 

oljeprodukter, ger indexeringen också svagare motiv för att på lång sikt utveckla formerna för att 

genomföra uppdrag inom sektorn för att balansera kostnader som ökar över tid. 

 

Tabell 1. Utfallskvot över tid inom respektive kontraktstyp. Inom parentes anges utfallskvot när 5 

procent av de lägsta, respektive högsta värdena av hela materialet har exkluderats. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Järnväg 1,61 1,58 1,39 1,33 1,26 1,26 1,32 1,34 

 (1,3) (1,42) (1,25) (1,28) (1,2) (1,24) (1,25) (1,34) 

Väg 1,16 1,37 1,16 1,18 1,2 1,22 1,15 1,11 

 (1,19) (1,29) (1,14) (1,16) (1,19) (1,17) (1,17) (1,14) 

Investering 1,27 1,29 1,27 1,26 1,24 1,28 1,23 1,31 

 (1,27) (1,29) (1,21) (1,24) (1,21) (1,23) (1,21) (1,31) 

Underhåll 1,28 1,47 1,23 1,17 1,19 1,16 1,16 1,07 

 

 

 

 

 

(1,21) (1,33) (1,13) (1,14) (1,18) (1,14) (1,16) (1,11) 

Totalentreprenad 1,28 1,46 1,26 1,26 1,17 1,2 1,17 1,21 

(1,22) (1,32) (1,19) (1,24) (1,15) (1,17) (1,16) (1,21) 

Utförandeentreprenad - 1,3 1,24 1,19 1,23 1,24 1,2 1,11 

- (1,3) (1,17) (1,19) (1,21) (1,2) (1,19) (1,14) 

Samtliga kontrakt 1,28 1,39 1,26 1,22 1,22 1,23 1,19 1,12 

(1,22) (1,31) (1,18) (1,2) (1,2) (1,19) (1,19) (1,15) 

Tabell 2 ger en bild av kostnadsökningarna inom väg- och järnvägssektorn i förhållande till de 

generella prisökningarna i samhället. Medan kostnaderna inom sektorn ökat med mellan 15 och 26 

procent från 2010 till början av 2018 har kostnadsnivån i samhället som helhet mätt med 

Konsumentprisindex ökat med ca 7 procent. 

 

          

Tabell 2. Index för omräkning av kostnader till prisnivå för januari 2018. Källa: Trafikverket och 

SCB. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Järnväg 

Investering 126,1 118,3 113,5 112 110,3 109 106,2 102,9 100 

Järnväg 

Underhåll 117,9 113,4 112,1 111,6 110,7 109 109,5 106,7 100 

Väg Investering 115,4 110,8 105,2 105,5 104,9 108 111,1 104,2 100 

Väg Underhåll 116,7 113,1 107,7 107,2 106,4 108 106,7 102,6 100 

KPI 107,6 105,3 103,4 103,4 103,6 104 103 101,6 100 
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5.2. Trafikslag 

Färre företag utför anläggningsarbeten inom järnvägssektorn än inom vägsektorn, dvs. konkurrensen 

är hårdare i upphandling av väginvesteringar En hypotes skulle kunna vara att detta tvingar aktörerna 

att öka sin produktivitet och att lägga lägre anbud än i järnvägssektorn. Detta skulle också kunna 

innebära att vägarbeten råkar ut för lägre kostnadsavvikelser än uppdrag i järnvägssektorn. En omvänd 

hypotes skulle kunna vara att ett högre konkurrenstryck skapar incitament för strategisk prissättning 

som därav resulterar i en större kostnadsavvikelse för konkurrensutsatta kontrakt.  

Figur 2 illustrerar fördelningen av järnväg- och vägkontrakt skrivna mellan 2010 och 2017. Antalet 

vägkontrakt är betydligt fler än järnvägskontrakten men skillnaden blir mindre när den sammanlagda 

kontraktssumman beaktas istället för antalet kontrakt. Detta framgår också av den första delen av 

tabell 2. 

 

 

Figur 2. Kontrakt per kontraktstår och trafikslag. 

 

 

Av tabell 3 framgår också att risken för att järnvägskontrakt ska få en positiv kostnadsavvikelse – dvs. 

att kostnaderna överskrids – är 94 procent medan motsvarande siffra för väg är 86 procent. 

Medelutfallet för järnväg är 12 procentenheter högre för järnväg och det betingade medelutfallet är 11 

procentenheter högre.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik med avseende på trafikslag. 

 

    

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Samtliga Järnväg Väg 

Kontraktssumma 49 67 42 

Antal kontrakt 776 204 566 

Snitt antal anbud 3,9 3,3 4,2 

Snitt antal dagar i kontrakt 524 608 496 

Estimat som testas: 

p(Positiv avvikelse) (procent) 88 94 86 

Medelutfall 1,23 1,32 1,20 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,27 1,35 1,24 

Tabell 4 redovisar resultat av de parvisa t-testerna. Nollhypotesen (H0) är att det inte föreligger någon 

skillnad mellan de testade grupperna; den alternativa hypotesen (HA) är ensidig där gruppen i 

kolumnen är mindre än gruppen på raden. De värden som redovisas är p-värden; om p-värdet 

understiger 0,05 är tolkningen att HA är sann och att det inte finns någon skillnad.  

Tabell 4. T-test med avseende på trafikslag; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Väg 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Järnväg 0,00 

Utfallskvot 

HA: Medelutfall <Järnväg 0,00 

Betingad utfallskvot 

HA: p(medelutfall | positivt utfall) < Järnväg 0,00 

Första raden i tabell 2 visar att vägkontrakt har lägre sannolikhet för kostnadsöverskridanden. Vidare 

har vägkontrakten i genomsnitt en lägre utfallskvot och betingad utfallskvot (dvs. enbart för de projekt 

som har kostnadsöverskridanden) än järnvägskontrakten. Sammanfattningsvis innebär detta följande 

slutsatser: 

• Sannolikheten för att vägkontraktens slutkostnad är högre än den avtalade kostnaden är hög 

(86 procent). Detta är en lägre sannolikhet än för järnvägskontrakt där flertalet kontrakt 

överskrider kostnaden med sannolikheten 94 procent. 

• Av det totala antalet kontrakt som slutförs, och där några kontrakt underskrider medan flertalet 

överskrider kontraktkostnaden, finns en signifikant lägre utfallskvot för väg- (1,2) än för 

järnvägskontrakt (1,32). 

• I en jämförelse enbart av kontrakt som uppvisar kostnadsöverskrivanden har vägkontrakten 

(1,24) statistiskt signifikant lägre utfallskvot i snitt än järnvägskontrakten (1,35). 
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5.3. Kontraktets storlek 

Kontraktets storlek mätt i antal miljoner kan ha betydelse för kostnadsavvikelser av flera skäl. En 

hypotes kan vara att stora kontrakt granskas hårdare och därför har en lägre procentuell avvikelse än 

mindre kontrakt där avvikelsen i nominella termer inte är så stora även om den procentuella avvikelsen 

är hög. En mothypotes skulle kunna vara att dyra kontrakt är mer komplexa och spänner över längre 

tid vilket innebär en större osäkerhet vilket kan leda till en större avvikelse.  

Figur 3 a visar fördelningen av antal små, medelstora och stora kontrakten i data uppdelat på nya 

kontraktsår; fördelningen av antal observationer över tid förklarades i inledningen till avsnitt 5. 

Antalet skrivna kontrakt per år domineras av kontrakt under 100 miljoner kronor men för den totala 

kontraktssumman per år är de största kontrakten högst signifikanta, i synnerhet innan 2015 (Figur 3b). 

Cirka hälften av antalet skrivna kontrakt utgörs av små kontrakt (mindre än 25 miljoner), men dessa 

utgör naturligen en betydligt mindre andel när den sammanlagt upphandlade kostnaden beaktas istället 

för antalet kontrakt. 

 

 

 

Figur 3. Kontrakt uppdelat på kontraktsstorlek. 

För att studera om, och i så fall hur sannolikheten för kostnadsavvikelser kan kopplas samman med 

kontraktets storlek kategoriseras kontrakt med en kontraktssumma på 25 miljoner och lägre som små, 

kontrakt som är större än små men 100 miljoner eller lägre som medel och kontrakt över 100 miljoner 

som stora. I nästan 88 procent av de små och medelstora avtalen blir slutkostnaden högre än det vid 

upphandlingen var tänkt (Tabell ). Motsvarande siffra för de stora kontrakten är 91 procent. I snitt är 

den faktiska kostnaden för samtliga kontrakt 1.23 gånger högre än kontraktssumman. De små 

kontrakten avviker 21 procent från kontraktssumman medan motsvarande siffra för medel och stora 

kontrakt är 24 procent och 28 procent. För de kontrakt som drabbas av en kostnadsökning är den 

genomsnittliga kostnadsökningen något större för de stora kontrakten än i genomsnitt.  
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Tabell 5. Deskriptiv statistik med avseende på kontraktsstorlek. 

 Samtliga Små Medel Stora 

Kontraktssumma Samtliga 10–25 Mkr. 25–100 Mkr. > 100 Mkr. 

Antal kontrakt 775 370 316 89 

Antal anbud 3,9 4 4 3,4 

     

    Estimat som testas: 

p(Positiv avvikelse) (procent) 88,26 87,84 87,97 91,01 

Medelutfall 1,23 1,21 1,24 1,28 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,27 1,25 1,29 1,32 

 

 

 

   

 

Tabell 66 visar resultatet av parvisa t-test med avseende på om sannolikheten för kostnadsavvikelse 

skiljer sig mellan kontraktsstorlekarna. Testet kan inte förkasta nollhypotesen mellan grupperna vilket 

innebär att det statistisk inte går att belägga att det är skillnader mellan grupperna. Med andra ord, 

sannolikheten är lika stor för små och stora kontrakt att slutkostnaden avviker från kontraktssumman.  

Testerna för utfallskvoten tyder på att de små kontratrakten i genomsnitt har en lägre kostnadsökning 

än de stora eftersom sannolikheten 0,04 är lägre än gränsvärdet för hypotesprövningen som är 0,05. T-

testerna för den betingade utfallskvoten, dvs. om bara kontrakt med kostnadsavvikelse tas i beaktande, 

ger återigen stöd för en lägre utfallskvot för små kontrakt i jämförelse med stora kontrakt. Även 

alternativhypotesen för om små kontrakt har en lägre betingad utfallskvot än medelstora kontrakt 

gränsar till att godtas. 

Tabell 6. T-test med avseende på kontraktsstorlek; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Små Medel Stora 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Små 0,48 0,82 

HA: p(Positiv avvikelse) < Medel 0,52  

 

    

   

 

0,82 

HA: p(Positiv avvikelse) < Stora 0,18 0,18 

Utfallskvot 

HA: p(Medelutfall)  < Små 0,91 0,96 

HA: p(Medelutfall)  < Medel 0,09  

 

   

   

 

 

 

    

0,82 

HA: p(Medelutfall)  < Stora 0,04 0,18 

Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Små 0,94 0,96 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Medel 0,06 0,80 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Stora 0,04 0,20 

Sammanfattningsvis kan man dra följande slutsatser om kontraktstorlekens betydelse för 

kostnadsavvikelser: 
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• Det finns inte stöd för att kontraktsstorleken har betydelse för sannolikheten att ett kontrakts 

slutkostnad avviker från kontraktssumman. 

• Kontrakt som kostar mindre än 25 miljoner har i genomsnitt ett lägre kostnadsöverskridande 

(1,21) än kontrakt som kostar mer än 100 miljoner kronor (kvoten 1,28). 

• Också om man undantar de kontrakt som visat sig kosta mindre än avtalat har kontrakt som 

kostar mindre än 25 miljoner i genomsnitt ett lägre kostnadsöverskridande (1,25) kontrakt som 

kostar mer än 100 miljoner kronor (kvoten 1,32). 

5.4. Kontraktets varaktighet 

Kontraktets varaktighet korrelerar med priset på kontraktet; ju mera kostsamma avtal, desto längre tid 

tar det normalt att genomföra uppdraget. Av många skäl kan emellertid kontraktens varaktighet mätt 

som antal månader som arbetet genomförs, skilja sig åt mellan kontrakt med samma kostnad. I detta 

avsnitt testas därför samma frågeställningar som i avsnitt 5.3 men med avseende på tidsutdräkt. Figur 

4 beskriver varaktigheten indelat i tre kategorier; mindre än ett år, mellan ett och två år och längre än 

två år. 

 

 

 

 

Figur 4 Kontrakt indelat på kontraktsår och varaktighet 

Som framgår av Tabell 7 löper medellånga kontrakt en något högre risk för att drabbas av kostnads-

ökningar än korta och långa kontrakt. De långa kontrakten skiljer ut sig gällande utfallskvoten. 

Slutkostnaden för långa kontrakt är i genomsnitt 35 procent högre än kontraktssumman; motsvarande 

värde för medelstora är 21 procent, och korta kontrakt 20 procent. Skillnaden blir ännu tydligare när 

hänsyn enbart tas till de kontrakt som har en positiv avvikelse. 
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Tabell 7. Deskriptiv statistik med avseende på kontraktets varaktighet. 

 

  

Samtliga Kort Medel Långt 

Antal dagar Samtliga <= 12 månader <= 24 månader > 24 månader 

Antal kontrakt 711 325 235 148 

Antal anbud 3,89 3,92 4,19 3,33 

   

    

 

Estimat som testas 

p(Positiv avvikelse) (procent) 89 87 91 89 

Medelutfall 1,24 1,21 1,22 1,35 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,28 1,25 1,25 1,41 

Tabell 8 visar att sannolikheten att kontrakten drabbas av en positiv avvikelse inte skiljer sig åt 

beroende på hur lång genomförandetiden är. Tabellen ger också stöd för att långa kontrakt har en 

högre genomsnittlig utfallskvot än både korta och medellånga kontrakt. Testresultaten för 

medelutfallet betingat på positiv kostnadsavvikelse är densamma.  

Sammanfattningsvis innebär detta följande slutsatser:  

• projektens varaktighet eller genomförandetid har inte statisk betydelse för att förstå 

sannolikheten för kostnadsöverskridande 

• korta (1,21) och medellånga (1,22) kontrakt har i genomsnitt en lägre utfallskvot än långa 

kontrakt (1,35) 

• om man undantar de kontrakt som visat sig kosta mindre än avtalat har korta (1,25) och 

medellånga (1,25) kontrakt i genomsnitt en lägre utfallskvot än projekt som pågår mer än två 

år (1,41). 

Tabell 8. T-test med avseende på kontraktsvaraktighet; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

  

    

  

  

Kort Medel Långt 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Kort 0,92 0,64 

HA: p(Positiv avvikelse) < Medel 0,08 0,21 

HA: p(Positiv avvikelse) < Långt   

     

    

  

  

0,36 0,79 

Utfallskvot 

HA: p(Medelutfall)  < Kort 0,73 1,00 

HA: p(Medelutfall)  < Medel 0,27 1,00 

HA: p(Medelutfall)  < Långt   

     

    

  

 

0,00 0,00 

Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Kort 0,46 1,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Medel 0,54  

  

 

1,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Långt 0,00 0,00 
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5.5. Beställarkategori 

Trafikverkets upphandlingar genomförs av myndighetens tre olika avdelningar; underhåll, investering 

och stora projekt. Den sistnämnda är en kategori för stora investeringskontrakt som i analysen 

klumpas ihop med investeringskontrakt.  

Den deskriptiva statistiken i tabell 9 visar att investeringskontrakt löper 8 procentenheter större risk för 

kostnadsöverskridanden än underhållskontrakt och investeringskontrakt har också en högre 

utfallskvot. Underhållskontrakt är i snitt 40 dagar längre än investeringskontrakt, men kostnaden för 

investeringskontrakt är i snitt 11,4 miljoner högre än för underhåll. 

 

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik med avseende på beställarkategori. 

Samtliga Underhåll Investering 

Kontraktssumma 49 43 54 

Antal kontrakt 776 364 412 

Snitt antal anbud 3,9 4,2 3,7 

Snitt antal dagar i kontrakt 524 545 505 

    

   

 

Estimat som testas 

p(Positiv avvikelse) (procent) 88 84 92 

Medelutfall 1,23 1,20 1,26 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,27 1,26 1,29 

Av tabell 10 framgår att t-testerna för utfallskvot med avseende på beställarkategori ger ett starkt stöd 

för att underhållskontrakt löper en lägre risk för kostnadsöverskridande och utfallskvot. De två måtten 

på hur stort kostnadsöverskridande projekten råkar ut för visar att underhållskontrakten också i detta 

avseende är har underhållskontrakten ett lägre överskridande. 

 

 

 

  

 

  

 

Tabell 10. T-test med avseende på beställarkategori; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Underhåll 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Investering 0,00 

Utfallskvot 

HA: Medelutfallskvot < Investering 0,00 

Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Investering 0,02 
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Sammanfattningsvis innebär detta följande:  

• 84 procent av underhållskontrakten resulterar i kostnadsöverskridanden; detta är en statistiskt 

säkerställd lägre risk än investeringskontrakt som i 92 av fallen resulterar i 

kostnadsöverskridanden 

• underhållskontrakt (1,2) har en lägre statistiskt signifikant genomsnittlig utfallskvot än 

investeringskontrakt (1,26) i snitt 

• underhållskontrakt (1,26) har en lägre statistiskt signifikant genomsnittlig betingad utfallskvot 

än investeringskontrakt (1,29) i snitt. 

5.6. Entreprenadform 

Det finns skäl för att tro att entreprenadformen för ett kontrakt är av betydelse för hur stora 

kostnadsökningar projekten råkar ut för. Så är uppenbarligen fallet för den typ av kostnadsökningar 

som kan kopplas till mängdförändringar eftersom denna typ av avvikelser förekommer enbart i 

utförande- men inte i totalentreprenader, vilket är de två entreprenadformer som jämförs.  

Trots detta visar den analys som redovisas i Bilaga 2 att även kontrakt som klassificerats som 

totalentreprenader har kostnadsökningar som är förknippade med mängdförändringar. Trots denna 

anomali är det inte uteslutet att de kontrakt som klassificerats som totalentreprenader har egenskaper 

som sammanfaller med utförandeentreprenader men som ändå har strukturellt annorlunda egenskaper. 

Ytterligare ett dilemma i denna jämförelse avser hanteringen av kostnader för projektering. Inför 

upphandlingen av en utförandeentreprenad genomförs en projektering som bland annat resulterar i den 

mängdförteckning som ligger till grund för förfrågningsunderlag och för den verksamhet som 

sedermera genomförs av den entreprenör som vunnit upphandlingen. Trafikverket betalar för denna 

projektering. En totalentreprenad innebär däremot att utföraren både genomför projektering och det 

arbete som avtalats. För att på ett rättvisande sätt jämföra de två avtalsformerna behövs därför 

information om kostnaden för den projektering som föregår utförandeentreprenaden. Eftersom sådan 

information saknas innebär detta i sig en snedvridning av jämförelsen mellan de två formerna för 

avtal. 

Trots bristen på relevant underlag redovisas i detta avsnitt en parvis jämförelse mellan de två 

avtalsformerna. Detta görs med utgångspunkt från att avtalen skiljer sig åt i någon systematisk form. 

Användningen av det som Trafikverket klassificerat som total- respektive utförandeentreprenader 

illustreras i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Fördelningen av totalentreprenader / utförandeentreprenader. 

Informationen i tabell 11 visar att det lämnas fler anbud på utförandeentreprenader som dessutom har 

väsentligt lägre genomförandetid och därmed också kostar mindre än totalentreprenader i snitt. Det 
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finns däremot ingen skillnad i risken för kostnadsöverskridanden; däremot har utförandeentreprenader 

en lägre genomsnittlig utfallskvot. 

 

 

Tabell 21. Deskriptiv statistik med avseende på entreprenadform. 

Samtliga Totalentreprenad Utförandeentreprenad 

Kontraktssumma 49 79 38 

Antal kontrakt 776 205 566 

Snitt antal anbud 3,9 3 4,3 

Snitt antal dagar i kontrakt 537 886 399 

    

   

 

Estimat som testas: 

p(Positiv avvikelse) (procent) 88 88 88 

Medelutfall 1,23 1,26 1,22 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,27 1,31 1,25 

De testresultat som presenteras i tabell 12 bekräftar att det inte finns någon statistiskt säkerställd 

skillnad mellan entreprenadformerna gällande sannolikheten för kostnadsöverskridande. Inte heller 

finns det stöd för att entreprenadformen har betydelse för utfallskvoten annat än då man jämför den 

betingade utfallskvoten. Det innebär att när man jämför de utförandeentreprenader som inte innebär 

kostnadsbesparingar med totalentreprenader som inte heller har en högre utfallskvot så är den i tabell 9 

observerade skillnaden (31 respektive 25 procent kostnadsöverskridanden) statistiskt belagd. 

Sammanfattningsvis innebär detta följande slutsatser:  

• Det finns inga skillnader mellan utförande- och totalentreprenad vad gäller sannolikheten för 

kostnadsöverskridanden; för båda slutar nästan 9 av 10 projekt med en kostnad som överstiger 

den avtalade kostnaden. 

• Det finns visst stöd för att storleken på kostnadsöverskridandet är större för totalentreprenader 

(1,31) än för utförandeentreprenad (1,25).  

 

 

 

  

 

  

 

Tabell 32. T-test med avseende på entreprenadform; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Utförandeentreprenad 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Totalentreprenad 0,58 

Utfallskvot 

HA: Medelutfall <Totalentreprenad 0,12 

Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Totalentreprenad 0,03 
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5.7. Upphandlande region 

Figur 6 redovisar antal och storlek (kontraktssumma) på de avtal som tecknas i de olika regionerna. 

Kontraktets regionstillhörighet kan ha betydelse av både demografiska och geografiska skäl. Region 

Norr har i allmänhet hårdare klimat och en mer varierad topografi än exempelvis region Syd. Detta 

skulle kunna ligga till grund för hypotesen att Norr har en särskilt hög sannolikhet för 

kostnadsöverskridande då stora snömängder under vinterhalvåret fördröjer arbetet. Å andra sidan kan 

det finnas aspekter hos de mer tätbefolkade regioner som gör det svårare att genomföra det avtalade 

uppdraget. 

  

 

 

 

 

Figur 6. Kontrakt uppdelat på regioner. 

Deskriptiv statistik på regionsbasis, Tabell 43, visar att sannolikheten för att en positiv kostnads-

avvikelse är störst för region Norr (92 procent) och lägst för region Öst (87 procent). Däremot är 

medelutfallskvoten lägst för region Norr och Syd (1,18 för båda) men högst för region Öst (1,3). Om 

bara kontrakt med positiv avvikelse studeras förstärks skillnaden. 

Tabell 43. Deskriptiv statistik med avseende på region. 

Samtliga Mitt Norr Syd Väst Öst 

Kontraktssumma, mkr 49 47 31 37 66 52 

Antal kontrakt 775 94 178 129 144 201 

Antal anbud 3,9 4,2 4,1 4,4 3,8 3,9 

Antal dagar 524 471 407 413 568 625 

       

      Estimat som testas: 

p(Positiv avvikelse) (procent) 88 88 92 87 88 87 

Medelutfall 1,23 1,22 1,18 1,18 1,26 1,30 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,27 1,27 1,21 1,23 1,30 1,36 

 

Av Tabell 5 framgår att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i sannolikheten att drabbas 

av kostnadsökning mellan regionerna. Däremot framgår en statistiskt signifikant skillnad mellan 
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regionerna som innefattar Stockholm och Göteborg, dvs. region Öst och Väst, och de resterande 

gällande både utfallskvot och betingad utfallskvot. Region Mitt, Norr och Syd har en signifikant lägre 

utfallskvot än Öst och region Norr och Syd har en signifikant lägre utfallskvot än region Väst. När den 

genomsnittliga betingade utfallskvoten studeras så är resultaten liknande som för utfallskvoten. 

 

 

Tabell 5 T-test med avseende på region; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Mitt Norr Syd Väst Öst 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande      

 

 

HA: p(Positiv avvikelse) < Mitt 0,80 0,37 0,43 0,38 

HA: p(Positiv avvikelse) < Norr 0,20 0,10 0,12 0,08 

HA: p(Positiv avvikelse) < Syd 0,63 0,90  

 

 

      

0,57 0,53 

HA: p(Positiv avvikelse) < Väst 0,57 0,88 0,43 0,44 

HA: p(Positiv avvikelse) < Öst 0,62 0,92 0,47 0,56 

Utfallskvot      

 

 

 

HA: p(Medelutfall)  < Mitt 0,12 0,12 0,80 0,95 

HA: p(Medelutfall)  < Norr 0,88 0,44 0,99 1,00 

HA: p(Medelutfall)  < Syd 0,88 0,56 0,99 1,00 

HA: p(Medelutfall)  < Väst 0,20 0,01 0,01  

 

      

     

0,80 

HA: p(Medelutfall)  < Öst 0,05 0,00 0,00 0,20 

Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Mitt  

 

 

0,01 0,06 0,73 0,99 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Norr 0,99 0,69 1,00 1,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Syd 0,94 0,31 0,98 1,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Väst 0,27 0,00 0,02  

 

 

0,94 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Öst 0,01 0,00 0,00 0,06 

Sammanfattningsvis kan man notera att de systematiska skillnaderna mellan regionerna är begränsade. 

Kostnadsöverskridandet i regionerna Öst (1,3) och Väst (1,26) är emellertid i genomsnitt något högre 

än i övriga regioner. Den betingade utfallskvoten ger ett likartat resultat. 

5.8. Utförare 

För att studera skillnader i kostnadsökningar för företag aggregeras företagen upp på koncernnivå. 

Därefter väljs företagskoncernerna med över 23 kontrakt ut7 medan företag med färre kontrakt slås 

samman och kategoriseras som en referensgrupp. De åtta utförare med fler än 23 kontrakt tilldelas 

identitetsnummer 1–8. Av anonymiseringsskäl presenteras inte djupare deskriptiv statistik över 

utförare mer än att entreprenaderna 1, 2 och 4 förknippas med en högre andel järnvägskontrakt och 

resterande entreprenader förknippas med nästan enbart vägrelaterade kontrakt. Vidare skiljer 

                                                      
7 23 kontrakt kan hävdas vara ett för litet urval för statistisk inferens. En tumregel är att man normalt behöver 

åtminstone 30 observationer för att den centrala gränsvärdessatsen ska äga giltighet. 
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utförarnas vunna kontrakt i upptagningsområden, andelar stora/små kontrakt och typer av 

entreprenadformer.    

 

 

Figur 7. Inom vilka kontraktstyper verkar företagen? 

Övriga är en referensgrupp där företag med färre än 23 kontrakt har buntats ihop. 

Av tabell 15 framgår att samtliga kontrakt som genomförts av entreprenör 1 och 4 avslutats med 

kostnadsöverskridanden. Dessutom drabbas en hög andel (97 procent) av de kontrakt som entreprenör 

2 tecknar av kostnadsöverskridanden. Två av dessa företag visar sig också ha en hög genomsnittlig 

utfallskvot i relation till de andra företagen.  
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Tabell 6. Deskriptiv statistik med avseende på företagskoncern. 

  

 

Entreprenör 

Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kontraktssumma 51 36 97 48 57 47 37 46 32 

Antal kontrakt 210 26 35 108 24 103 107 136 23 

Antal anbud* 3,6 3,6 3,1 4,0 3,9 4,2 4,0 4,3 4,9 

          

         Estimat som testas: 

p(Positiv avvikelse) (procent) 91 100 97 81 100 89 84 87 83 

Medelutfall 1,29 1,20 1,42 1,17 1,41 1,15 1,21 1,22 1,14 

p(Medelutfall | Positiv 

avvikelse) 
1,33 1,20 1,44 1,23 1,41 1,18 1,26 1,26 1,18 

*Antal anbud för kontrakt vunna av respektive entreprenör. 

T-testen i Tabell 7 visar ensidiga test mot referensgruppen, dvs. företag med färre än 23 kontrakt 

(fullständiga parvisa resultat återfinns i bilaga). Entreprenör 3 är det enda företaget som har lägre 

sannolikhet än referensgruppen att drabbas av en kostnadsökning på 5-procentsnivå. Alla företag har 

en lägre genomsnittlig utfallskvot än referensgruppen, bortsett från entreprenad 1, 2 och 4. När endast 

de kostnadsöverskridna kontrakten tas i beaktande, dvs. kontrakten är betingad på kostnadsavvikelse, 

så har endast entreprenad 5 en lägre utfallskvot. 

 

 

 

Tabell 76. T-test med avseende på företagskoncern; siffror i fet stil anger att HA accepteras.  

Entreprenör 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sannolikhet för 

kostnadsöverskridande 
        

     

HA: p(Positiv avvikelse) < Ref. 1,00 0,97 0,01 1,00 0,37 0,06 0,19 0,18 

    

        Utfallskvot 

HA: p(Medelutfall)  < Ref. 0,09 0,98 0,00 1,00 0,00 0,03 0,04 0,01 

         

        Betingad utfallskvot 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 

Ref. 
0,09 0,99 0,15 1,00 0,00 0,39 0,37 0,06 

 

Sammanfattning av analysen av kontraktets utförare: 

• Den deskriptiva statistiken indikerar att det föreligger skillnader mellan företagen både när det 

gäller sannolikheten för kostnadsöverskridande och den genomsnittliga utfallskvoten. Två 

företagskoncerner har kostnadsöverskridande för samtliga kontrakt. Två av företags-

koncernerna har en genomsnittlig kostnadsökning på över 40 procent.   

• T-testerna ger stöd för att det finns systematiska skillnader mellan utförarna, både för sanno-

likheten för kostnadsöverskridande och den genomsnittliga utfallskvoten. Företag 
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(företagsgrupp) 1, 2 och 4 sticker ut med högre sannolikhet för kostnadsöverskidande och de 

två sistnämndas utfallskvot är också, i snitt, signifikant högre än de andras. Eftersom aktörerna 

är individuellt förknippade med olika kontraktstyper kan inga slutsatser dras då skillnader inte 

kan särkliljas mellan utförare och kontraktstyp. Dessutom är antalet kontrakt för vissa utförare 

så lågt att det är svårt att dra statistiskt säkerställda slutsatser om företagens betydelse för 

kostnadsöverskridande. 

5.9. Kontraktets beställarkategori betingat på trafikslag 

Hittills har resultaten indikerat att kontraktens storlek, både monetärt och varaktighet, har betydelse för 

utfallskvoten men inte för sannolikheten att kontraktet får ett positiv kostnadsöverskridande. Svaga 

indikationer på att det kan finnas skillnader för sannolikheten för kostnadsöverskridande mellan 

regioner och signifikanta skillnader finns för regionerna gällande utfallskvoten, främst mellan de mest 

tätbefolkade regionerna, Väst och Öst, och de mer glesbebyggda, Syd, Norr och Mitt. Tester har 

indikerat att det föreligger skillnader mellan företagen, både gällande sannolikheten för kostnads-

överskridande och för utfallskvoten, vilket möjligen härledas till trafikslag och beställarkategori. Det 

är uppenbart att järnvägskontrakt löper högre risk för att drabbas av kostnadsöverskridande och att 

storleken på kostnadsöverskridandet är högre än för vägkontrakt. Likaså löper investeringskontrakt 

högre risk för kostnadsöverskridande och utfallskvot än underhållskontrakt.  

Eftersom resultaten pekar på att trafikslag och beställarkategori är betydelsefulla för förståelsen av de 

kostnadsöverskridande som observeras så sorteras kontrakten in i de olika kombinationer av variabler.  

 

 

 

Figur 8. Kontrakt och interaktionen trafikslag beställarkategori. 

Den deskriptiva informationen i Tabell  visar att underhållskontrakt för järnvägsarbeten löper högre 

risk för kostnadsöverskridanden än underhållskontrakt för vägarbeten. Antalet observationer för dessa 

kontrakt är emellertid endast 21 (och därav tillfredsställs inte antagande om approximativ normal-

fördelning i enlighet med centrala gränsvärdessatsen). Dessutom är kontraktssumman markant högre 

och varaktigheten markant längre än de andra grupperna.  

Det genomsnittliga kostnadsöverskridandet för järnvägsunderhållskontrakt drar upp den genom-

snittliga kvoten för kostnadsöverskridanden och antalet anbud på dessa kontrakt är i genomsnitt 

mindre än 2. Underhåll & väg har en betydligt lägre sannolikhet för kostnadsöverskridande än de 

andra kategorierna och det gäller även för medelutfallskvoten. Investeringskontrakten för järnväg har 
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högst, av alla fyra kategorierna, sannolikhet att drabbas av kostnadsöverskridande, 94 procent. 

Investering & järnväg har högre utfallskvot än investering & väg. 

 

     
     

Tabell 17. Deskriptiv statistik; trafikslag betingat på beställarkategori. 

Underhåll Investering 

Järnväg Väg Järnväg Väg 

Kontraktssumma     

    

    

156 36 57 52 

Antal kontrakt 21 343 183 223 

Snitt antal anbud 1,8 4,4 3,5 3,9 

Antal dagar kontrakt     

       

     

1167 508 543 479 

Estimat som testas:  

    

    

    

p(Positiv avvikelse) (procent) 90 84 94 90 

Medelutfall 1,56 1,18 1,30 1,22 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,62 1,23 1,32 1,26 

 

 

Den deskriptiva statistiken för underhåll och järnväg tyder antagligen på att strategin och förutsätt-

ningarna för upphandling och kontraktsutformning skiljer sig mot de övriga kategorierna8. Om 

varaktigheten är längre är det inte så konstigt att kontraktssumman blir högre men skalfördelar borde 

leda till att marginalkostnaden sjunker då utrustning, personal och kunskap finns hos entreprenaden. 

Längre varaktighet borde å andra sidan öka osäkerheten i kontrakten då det är svårare att förutspå 

externa chocker såsom förändringar i reglementen, konjunktur och kriser. Kanske är kontrakten 

utformade på ett sådant vis att endast en liten andel av marknaden har kapacitet att utföra arbetet och 

därav är anbuden lägre, och som i sin tur inte ger incitament för en produktivitetsförbättring då de inte 

är konkurrensutsatta. Att underhåll & järnvägskontrakt är betydligt större, monetärt och tidsmässigt, 

förklarar antagligen varför antalet kontrakt också är betydligt färre än för de andra grupperna.  

Trots ett begränsat antal observationer ingår underhåll och järnväg i t-testerna. Tabell 8 visar att 

vägunderhållskontrakt har en lägre sannolikhet för kostnadsöverskridande än båda kategorierna av 

investeringskontrakt. Testerna med avseende på utfallskvoten indikerar att underhåll & järnväg har 

högst medelutfallskvot. Underhåll och väg och investering och väg har en lägre utfallskvot än 

investering och järnväg. Vidare, så indikerar testerna att underhåll och väg har en lägre utfallskvot än 

investering och väg. När testerna utförs betingat på positiv utfallskvot erhålls liknande testresultat som 

för utfallskvoten men underhåll och väg indikeras inte längre vara lägre än investering och väg. 

                                                      
8 Detta bekräftas av Trafikverket, baskontrakt inom järnvägsunderhållet upphandlas på fem år + en option på två 

år. 
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Tabell 8 T-test med avseende på trafikslag betingat på beställarkategori; siffror i fet stil anger att HA 

accepteras. 

  

  

     

Underhåll Investering 

Järnväg Väg Järnväg Väg 

Sannolikhet för kostnadsöverskridande 

HA: p(Positiv avvikelse) < Underhåll & Järnväg   

  

  

0,17 0,69 0,45 

HA: p(Positiv avvikelse) < Underhåll & Väg 0,83 1 0,98 

HA: p(Positiv avvikelse) < Investering & Järnväg 0,31 0,00 0,06 

HA: p(Positiv avvikelse) < Investering & Väg 0,55 0,02   

      

     

 

0,94 

Utfallskvot 

HA: Utfallskvot < Underhåll & Järnväg 0,00  

  

  

0,03 0,00 

HA: Utfallskvot < Underhåll & Väg 1 1 0,97 

HA: Utfallskvot < Investering & Järnväg 0,97 0 0,00 

HA: Utfallskvot < Investering & Väg 1 0,03   

      

     

 

1 

Betingad utfallskvot 

HA: Utfallskvot < Underhåll & Järnväg 0,00  

  

  

 

0,01 0,00 

HA: Utfallskvot < Underhåll & Väg 1 1 0,94 

HA: Utfallskvot < Investering & Järnväg 0,99 0,00 0,01 

HA: Utfallskvot < Investering & Väg 1 0,06 0,99  

 

Sammanfattningsvis leder detta till följande slutsatser: 

• Järnvägsunderhållskontrakt löper större risk för kostnadsöverskridanden än övriga 

kontrakt. Det begränsade antalet observationer (kontrakt) reducerar emellertid möjligheten 

att dra statistiskt säkra slutsatser.  

• Vägkontrakt, både för underhåll (83 procent, 1,18) och investering (90 procent, 1,22), 

löper lägre risk för kostnadsöverskridande och har lägre utfallskvot än investerings-

kontrakt för järnvägen. Mönstret bekräftas när den betingade utfallskvoten analyseras.  

5.10. Antalet anbud och kostnadsöverskridande 

Antalet anbud kan påverka utfallskvoten. Man kan formulera två motsägande hypoteser:  

(1) Fler anbud ger en ökad konkurrens vilket ger incitament till produktivitetsutveckling och 

därav en lägre utfallskvot. Dessutom kan ökad konkurrens göra att utförare i högre grad vill 

ställa sig in hos beställaren i hopp om att också få framtida kontrakt.  

(2) Högre konkurrens trycker ner anbuden så lågt att utföraren till en högre grad behöver få upp 

priset under arbetets gång för att täcka sina kostnader. 

Det genomsnittliga antalet anbud varierar mellan kontraktstyper. Figur 9 visar att i nästan 30 procent 

av de upphandlade vägkontrakten lämnas 4 anbud och i 46 procent av fallen inkommer fler än 4 

anbud. I upphandlingar för järnvägskontrakten får 21 procent 4 anbud och i endast 24 procent av 

upphandlingarna inkommer fler än 4 anbud. Av Figur 10 framgår att det genomsnittliga antalet anbud 
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på investeringskontrakt i 32 procent av upphandlingarna är fler än 4 medan motsvarande siffra är 50 

procent för underhållskontrakt.  

 

 

 

 

Figur 9. Hur är anbuden fördelade inom trafikslagen? 

Figur 10. Hur är anbuden fördelade inom beställarkategorierna? 

Analysen har visat att regioner, trafikslag och beställare har betydelse för nivån på kostnadsöver-

skridandet Figur 9 och Figur 10 visar  att antalet anbud skiljer sig åt mellan trafikslagen och beroende 

på vilken typ av verksamhet som upphandlas. Ett rimligt antagande är också att nivån för antal anbud 

skiljer sig mellan regionerna då närvaron av entreprenader rimligen är högre i tätbefolkade regioner än 

glesbygdsregionerna.   

För att bedöma betydelsen av antalet anbud för utfallskvoten analyseras effekten samtidigt som ett 

antal kontrollvariabler prövas. Genom att inleda analysen med en enkel modell, och successivt lägga 
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till mer information är det möjligt att åskådliggöra hur estimaten påverkas och i bästa fall stabiliseras. 

Tabell 9 redovisar resultaten för de nio olika modeller som testas.9  

(1) I en naiv regression prövas enbart antalet anbud som förklaringsfaktor. Resultatet visar att 

effekten är signifikant negativ; om antalet anbud ökar med (exempelvis) 10 procent skulle 

risken för kostnadsöverskridande minska med 0,4 procent. Antalet budgivare påverkar således 

risken för kostnadsöverskridanden men effekten är av begränsad storlek. 

(2) I nästa steg införs trafikslag (Väg) utöver antalet lämnade anbud. Det är då inte längre möjligt 

att identifiera en signifikant effekt av antalet anbud.   

(3) I modellen inkluderas också en interaktionsvariabel mellan antal anbud och vägkontrakt, dvs. 

vi kontrollerar för om vägkontrakt och järnvägskontrakt har olika marginaleffekter för antal 

anbud. Ingen av förklaringsvariabler har en statistiskt signifikant effekt på utfallskvoten. 

(4) Vid inkludering av en dummyvariabel för underhållskontrakt och en interaktionsvariabel 

mellan underhållskontrakt och antal anbud, är antal anbud fortfarande inte signifikant 

(variabeln som numera endast speglar effekten hos investeringskontrakt); däremot är både 

dummyvariabeln för underhåll och interaktionsvariabeln Antal anbud × Underhåll 

signifikanta på 99-procentsnivån. En 10 procentig ökning av antal anbud för underhålls-

kontrakt skulle få till effekt att kostnadsöverskridandet minskar med nästan 1,5 procent. 

(5) När dummyvariabeln för Väg-kontrakt och interaktionsvariabeln Väg × Antal anbud 

inkluderas är dessa fortfarande inte signifikanta men Antal anbud × Underhåll är fortfarande 

signifikant med ett estimat på -0,14.  

(6) När interaktionsvariabeln för Antal Anbud × Vägkontrakt exkluderas, blir Väg-dummyn 

återigen signifikant. Antal anbud för investeringskontrakt är fortfarande inte signifikant men 

Antal anbud för underhållskontrakt har ett signifikant estimat på -0,14. 

(7) Så långt är effekten för Antal anbud × Underhåll stabil och varierar inte när den kombineras i 

de olika modellerna. Modell 7 kontrollerar för nivåskillnader mellan regionerna och ger ett 

estimat för Antal anbud × Underhåll på -0,16. 

(8) I denna version av modellen undersöks om sambandet mellan antal anbud och utfallskvot inte 

är linjär utan kvadratiskt. Antal anbud för underhållskontrakt är fortfarande signifikant men 

koefficienterna för de kvadratiska termerna är inte signifikanta. Detta tillsammans med att 

modell (8) har ett lägre 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 än modell 7.  

(9) För att undersöka hur estimatet för underhållskontrakt, som har uppfattats vara högt i modell 

(4)-(7), förändras när en interaktion mellan väg och underhåll inkluderas estimeras modell (9). 

Detta separerar effekten för underhåll mellan trafikslagen och koefficienten för Underhåll 

representeras nu endast av järnvägskontrakt. Den effekt som är gemensam för trafikslagen 

(0,33), och Underhåll × Väg är skillnaden mellan underhåll och järnväg (-0,18). Att 

vägunderhållet har lägre kostnadsöverskridande än järnvägsunderhållet överensstämmer med 

de tester som redovisas i avsnitt 5.9. Koefficienten för Antal anbud × Underhåll har i modell 

(9) en lägre effekt än i modell (4)-(7) och är -0,12. Ett Wald-test indikerar att modell (9) är 

bättre än (7). 

                                                      
9 I samtliga modeller ingår ett statistiskt signifikant intercept som saknar självklar ekonomisk tolkning. 
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Tabell 9. Regressionsresultat: Effekten av antalet lämnade anbud på kostnadsöverskridande i nio 

olika modellspecifikationer. 
 

 
 

Beroende variable: Utfallskvot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)§ (9) 

Konstant  

 

0,241*** 0,262*** 0,229*** 0,201*** 0,210*** 0,219*** 0,200*** 0,235*** 0,197***

(0,028) (0,028) (0,041) (0,031) (0,038) (0,030) (0,039) (0,028) (0,039) 

 

 

Antal Anbud -0,040** -0,011 0,018 0,003 0,029 0,022 0,025 0,026 0,022

(0,020) (0,019) (0,031) (0,024) (0,029) (0,022) (0,022) (0,036) (0,022) 

   

   

Väg -0,083*** -0,020 -0,058 -0,076*** -0,077*** -0,078*** -0,059***

(0,019) (0,054) (0,059) (0,021) (0,022) (0,022) (0,021) 

       

   

Antal Anbud × Väg -0,051 -0,015 

(0,039)      

    

    

(0,046) 

Underhåll 0,172** 0,186** 0,192*** 0,234*** 0,017 0,335***

(0,076) (0,080) (0,073) (0,073) (0,022) (0,099) 

        

        
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑2 0,003 

(0,069)  

   

    

Antal Anbud × 
Underhåll 

-0,146*** -0,136** -0,141*** -0,163*** -0,192*** -0,119*** 

(0,050) (0,055) (0,048) (0,048) (0,056) (0,042) 

        

        

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑2  
×  𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

-0,135 

(0,169)  

         

         

Underhåll × Väg -0,181** 

(0,042) 

Fixed effects: 
Regioner 

- - - - - - Ja Ja 
Ja 

Observationer 669 664 664 669 664 664 659 659 659 

R2 0,007 0,034 0,037 0,030 0,051 0,050 0,072 0,074 0,082 

Justerat R2 0,006 0,031 0,033 0,025 0,043 0,045 0,061 0,059 0,069 

Antal anbud är uttryckta i logaritmetisk transformation.  

§ För modell 8 är variabeln antal anbud definierad som logaritmen av kvoten antalet anbud dividerad med medianen. 

Ytterligare är de kvadrerade termerna multiplicerade med ½ i enlighet med Taylor expansion. Denna åtgärd syftar till att 

minska problem med multikolinjäritet vid högre ordningens effekter.  Signifikansnivåer: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01, 

(Robusta standardfel).  

Det redovisade värdet för förklaringsgrad, i tabellen ’justerat R2’ är mycket lågt. Innebörden är att de 

hypoteser som prövas endast förklarar en begränsad del av de observerade kostnadsavvikelserna. Detta 

ger normalt upphov till stor tveksamhet kring den modell som testas. Resultatet är emellertid välkänt i 

forskningslitteraturen där man försöker förklara skillnader mellan projekt som sinsemellan är mycket 

olika. Inte bara skiljer sig projekten åt genom att de genomförs i väg- respektive järnvägssektorn, det 

finns inom dessa kategorier mycket stora skillnader. Exempelvis kan en ny väg avse ett begränsat 

ingrepp – byte av en bro, byggande av en 2+1-väg eller byggande av en helt ny motorvägssträcka – 

och det är då svårt att utan ytterligare information hitta gemensamma egenskaper mellan de enskilda 

projekten som skulle kunna bidra till en bättre förklaring av kostnadsvariationer. 

Resultaten från modellerna visar att Antal anbud är signifikant i den naiva modellen (1) men när fler 

variabler inkluderas försvinner det statistiska sambandet. När underhålls- och investeringskontrakt 

separeras i analysen är effekten av antalet lämnade anbud signifikant negativ för underhållskontrakt i 

modellerna (4)-(9). De höga estimaten för underhållskontrakt förklaras av järnvägsunderhållets särskilt 

höga avvikelser vilket blir tydligt i modell (9). Estimaten för betydelsen av antalet anbud för 

upphandlade vägkontrakt har en signifikant negativ effekt i modell (2) och (6)-(9). 

För att beräkna den samlade effekten av antal anbud på utfallskvoten i modell 7 deriveras funktionen 

för utfallskvoten med avseende på antalet anbud: 
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∂𝑓7 (𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛)

∂𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑
= 𝛽𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑 + 𝛽𝑈×𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑 × 𝑈 =  0,025 − 0,163 × 𝑈 

Värdet på 𝑈 =  1 om kontraktet är ett underhållskontrakt, annars 0. 𝛽𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑 är koefficienten för antalet 

anbud och 𝛽𝑈×𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑 är koefficienten för interaktionen mellan antalet anbud och underhållskontrakt. 

Effekten för antalet anbud på utfallskvoten om 𝑈 =  0, dvs. inte är ett underhållskontrakt, är 0,025 

som inte är statistiskt signifikant. Effekten av antalet anbud på utfallskvoten om kontraktet är ett 

underhållskontrakt är 0,025 − 0,163 × 1 = −0,138. Eftersom både utfallskvoten och antalet anbud är 

uttryckta i logtransformation tolkas estimatet i relativa termer dvs. en 10 procentig ökning av antalet 

anbud minskar utfallskvoten med 1,38 procentenheter. Om medelutfallskvoten skulle öka från sitt 

medelvärde, 3,94, till 6 anbud – dvs. öka med 50 procent– beräknas kostnadsöverskridande för 

underhållskontrakt minska med 6,9 procentenheter. 

Modell (9) visar att om antal anbud i genomsnitt ökar från dagens situation med nästan fyra anbud till 

sexminskar utfallskvoten för underhållskontrakt med närmare fem procentenheter.  

Sammanfattningsvis påverkar antalet anbud, dvs. konkurrensen om varje kontrakt, risken för 

kostnadsöverskridande på följande sätt: 

• Det saknas statistiskt stöd för att antalet anbud påverkar utfallskvoten för investeringskontrakt. 

• Däremot skulle risken för att underhålskontrakt överskrider budget minska om antalet anbud 

ökar i förhållande till dagens situation.  
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6. Vägkontrakt i Sverige och Norge 

I en studie som genomförts i Norge analyserar Welde et al (2018) kostnadsöverskridande för bygg-

entreprenader i norsk vägsektor. Den norska studien grundar sig på data från Statens Vegvesen och 

omfattar 712 kontrakt som tecknats mellan 2009 och 2014 och avslutats mellan 2012 och 2016. Utöver 

detta material innehåller den norska rapporten en intervjustudie med 14 deltagare från Statens 

Vegvesen, entreprenörer och konsulter med syfte att ta reda på vilka anledningar som ligger tillgrund 

för att kraven förändras under arbetets gång.  

Avsikten är att i detta avsnitt jämföra utfallet av norska och svenska vägkontrakt. De norska 

vägkontrakten har ett genomsnittligt kostnadsöverskridande med 16 procent och sannolikheten för att 

ett kontrakt kostar mer än kontraktssumman är 79 procent. För de svenska vägkontrakten är det 

genomsnittliga kostnadsöverskridandet 19 procent och sannolikheten för att kostnaden överskrider 

kontraktssumman är 90 procent.  

Det finns emellertid systematiska skillnader i vilken typ av kontrakt som analyseras i respektive land. 

Eftersom Trafikverkets databas enbart innehåller kontrakt med en kontraktssumma större än 10 

miljoner kronor har de mindre kontrakten i det norska materialet rensats bort i den fortsatta analysen. 

En annan skillnad är att man i det norska materialet endast har investeringskontrakt och dessutom inte 

behållit kontrakt med en utfallskvot lägre än 0,5 eller högre än 2,0; kontrakt med dessa egenskaper har 

därför uteslutits också i det svenska materialet.  

6.1. Skillnader i kostnadsöverskridande 

Tabell 20 visar testade estimat för Sverige och Norge. Den sista kolumnen visar p-värden med 

alternativhypotesen att medelvärdena mellan länderna är skilda från varandra. Resultaten från testerna 

ger stöd för att det finns en statistisk signifikant skillnad för sannolikheten att drabbas av 

kostnadsöverskridande; risken är större i Sverige än i Norge. Däremot finns ingen skillnad gällande 

medelutfallskvoten eller den betingade utfallskvoten.  

 

 

Tabell 20. Landsjämförelse; siffror i fet stil anger att HA accepteras. 

Sverige Norge HA: S≠N 

Antal kontrakt 207 370 - 

Sannolikhet (%) 90 79 0.00 

Utfallskvot 1.19 1.16 0.06 

Betingad utfallskvot 1.23 1.24 0.80 

6.2. Skillnader med avseende på kontraktstorlek 

Den första raden i tabell 21 anger hur många kontrakt i respektive land som är små, medelstora 

respektive stora; skillnaden mellan länderna i detta avseende är små. Tabellen redovisar också risken 

för kostnadsöverskrivande och storleken på observerade kostnadsöverskridanden med avseende på 

kontraktens storlek inom respektive land. Det finns endast små skillnader både inom och mellan 

länderna är i dessa avseenden.  
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Tabell 10. Svenska och norska vägkontrakt med avseende på kontraktsstorlek. 

 

 

Sverige Norge  

Små Medel Stora Små Medel Stora 

Kontrakssumma (Mkr SEK resp. 

NOK) 
10-25 

<= 

100 
> 100 10-25 <= 100. > 100 

Antal kontrakt 94 87 26 176 124 70 

       

     Estimat som testas:  

p(Positiv avvikelse) (%) 86.17 93.1 92.31 73.86 81.45 87.14 

Medelutfall 1.19 1.2 1.16 1.17 1.16 1.15 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1.24 1.23 1.18 1.27 1.22 1.18 

       

 HA: p(Positiv avvikelse) < Kort 0.94 0.83  

  

0.94 0.99 

HA: p(Positiv avvikelse) < Medel 0.06 0.45 0.06 0.86 

HA: p(Positiv avvikelse) < Långa 0.17 0.55  0.01 0.14  

       

  HA: Utfallskvot < Kort 0.63 0.29 0.53 0.35 

HA: Utfallskvot < Medel 0.37   

  

0.18 0.47 0.32 

HA: Utfallskvot < Långa 0.71 0.82 0.65 0.68 

       

  HA: Betingad Utfallskvot < Kort 0.28 0.03 0.07 0.01 

HA: Betingad Utfallskvot < Medel 0.72   

  

0.09 0.93 0.07 

HA: Betingad Utfallskvot < Långa 0.97 0.91 0.99 0.93 

6.3. Skillnader med avseende på kontraktens varaktighet 

Tabell 22 visar att den genomsnittliga utfallskvoten för kontrakt med olika varaktighet är snarlika för 

länderna. Det finns visst stöd för att korta kontrakt har lägre sannolikhet för kostnadsöverskridande. 

Huvudintrycket är emellertid att skillnaderna både inom och mellan länderna är små. 
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Tabell 11. Svenska och norska vägkontrakt med avseende på varaktighet; siffror i fet stil anger att HA 

accepteras. 

 

 

Sverige Norge 

Kort Medel Långa Kort Medel Långa 

Kontrakssumma (år) < 1 1-2 >2  < 1 1-2. >2  

Antal kontrakt (procent) 87 (42) 93 (45) 27 (13) 129 (35) 
173 

(47) 

68 

(18) 

       

     Estimat som testas:  

      

p(Positiv avvikelse) (%) 85,06 94,62 88,89 71,32 81,5 86,76 

Medelutfall 1,17 1,21 1,19 1,14 1,17 1,19 

p(Medelutfall | Positiv avvikelse) 1,22 1,23 1,22 1,23 1,24 1,24 

 

  

 

  

       

  

  

  

 

HA: p(Positiv avvikelse) < Kort 0,98 0,7 0,98 1 

HA: p(Positiv avvikelse) < Medel 0,02 0,2 0,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,85 

HA: p(Positiv avvikelse) < Långa 0,3 0,8 0 0,15 

HA: Utfallskvot < Kort 0,92 0,69 0,89 0,94 

HA: Utfallskvot < Medel 0,08 0,3 0,11 0,75 

HA: Utfallskvot < Långa 0,31 0,7 0,06 0,25 

      

  

  

  

 

  

 

HA: Betingad Utfallskvot < Kort 0,57 0,52 0,56 0,52 

HA: Betingad Utfallskvot < Medel 0,43 0,47 0,44 0,47 

HA: Betingad Utfallskvot < Långa 0,48 0,53 0,48 0,53 

6.4. Skillnader med avseende på antalet anbudsgivare 

Tabell 12 visar det genomsnittliga antalet anbud under vart och ett av åren i materialet. 2010 saknas 

anbud över investeringskontrakt för Sverige och för 2015–2017 saknas norsk data. Median- och 

maxvärden är snarlika mellan länderna medan det genomsnittliga antalet anbud är högre i Norge. 

Tabell 12. Antal anbud för investeringskontrakt inom trafikslaget väg. 

Sverige Norge 

Kontraktsår Genomsnitt Median Max Antal kontrakt Genomsnitt Median Max Antal kontrakt 

2010 - - - -  6,5 6,5 7 2 

2011 3,69 4 6 16  4,69 5 10 29 

2012 3,79 4 6 34 4,68 4 9 44 

2013 4,1 4 9 48 3,98 4 9 41 

2014 4,67 4,5 10 42 5,32 5 10 56 

2015 3,82 4 6 33 - - - - 

2016 3,64 4 6 25 - - - - 

2017 2,5 2,5 3 2 - - - - 

Samtliga/Genomsnitt 4,01 4 10 200 4,74 4 10 172 

Den sista raden i Tabell 13 visar att det i genomsnitt lämnas 4,01 anbud i de svenska investerings-

upphandlingarna inom trafikslag väg medan medelvärdet i Norge är 4,74. Det genomsnittliga antalet 
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anbud för Sverige mellan åren 2011 och 2014, åren då data finns för båda länderna, är 4,15. T-testerna 

accepterar alternativhypotesen att det finns statistiskt skillnad i antalet anbud länderna emellan. 

 

 

Tabell 13 Beskrivning av antal lämnade anbud i Norge och Sverige 

Sverige Norge HA: S≠N 

Antal kontrakt 200 172 - 

Anbud 4,01 4,74 0,00 

Anbud 2011–2014 4,15 4,74 0,02 

6.5. Sammanfattning av skillnader mellan norska och svenska 
förhållanden 

Huvudresultatet av denna jämförelse mellan norska och svenska kontrakt är att skillnaderna i 

kostnadsavvikelser är små. Det är inte heller möjligt att belägga några mer betydande effekter för 

kostnadsöverskridanden för kontrakt av olika monetär storlek eller kontrakt med olika varaktighet. 

I ett avseende finns emellertid en skillnad: Det lämnas i genomsnitt färre anbud i upphandlingar av 

vägkontrakt i Sverige (4,01) än i Norge (4,74). Det finns skäl att notera att den tidigare observerade 

avsaknaden av skillnad med avseende på kostnadsavvikelser inte implicerar några slutsatser vad gäller 

kostnadsnivån: Eftersom det inte är möjligt att normalisera projektkostnaden – att beräkna en kostnad 

per km väg eller att på något annat sätt hitta en minska gemensamma nämnare – är det inte möjligt att 

veta om ett och samma typ av projekt kostar mer eller mindre i den ena landet än i det andra.  

I den norska intervjustudien redovisas ett antal förhållanden som författarna menar har betydelse för 

att förklara kostnadsöverskridande. Dessutom diskuteras åtgärder som kan minska risken för höga 

slutkostnader. VTI:s rapport innehåller inte en motsvarande intervjustudie på svenska förhållanden.  

Hög konkurrens och prispress sägs bidra till en ökad risk för taktisk prissättning. Detta uppgavs vara 

en viktig orsak till att konfliktnivån mellan beställare och utförare ökar när mängder förändras under 

genomförandeprocessen.  

En förklaring till kostnadsökningar till följd av innehållsförändringar som i Sverige går under 

sammanfattningsbeteckningen ÄTA, sägs vara att beställaren initierar upphandlingar i ett tidigt skede 

av ett projekts tillblivelse. Eftersom det ännu inte fastställts exakt vilket behov som projektet ska 

tillgodose och vilka tekniska lösningar som kommer väljas är det naturligt att det krävs innehålls-

förändringar. Man framhåller också betydelsen av den mänskliga faktorn och samspelet mellan 

representanter för beställare och utförare, deras personkemi och förmåga till kommunikation, för att 

förstå kostnadsförändringar. Vidare anges att kompetensen i vissa fall varit för låg hos beställaren och 

dennes rådgivare och att kompetensenfrågan varit för lågt prioriterad.   

En ytterligare förklaring till kostnadsavvikelser sägs vara bristande rutiner för oförutsedda händelser 

och att ansvarsfrågan varit oklar. Detta har inte sällan resulterat i konflikter gällande hur problemen 

ska hanteras så kostnadseffektivt som möjligt.  

Följande framgångsfaktorer pekas ut;  

(1) avstå från upphandlingar som bara fokuserar på lägsta pris för att istället utforma incitament 

för hög kvalitet, bästa lösningar och utförande 

(2) en kontraktsutformning med tydligt specificerad ansvarsfördelning och risker som dessutom 

parterna säkerställs vara införstådda med 

säkerställ kompetensen hos båda utförare och beställare samt arbeta för att underlätta bra samarbete.  
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7. Förklaring av större kostnadsökningar 

Trafikverket har som policy att ansvarig projektledare ska redovisa vad som förklarar de kontrakt som 

avslutas med betydande kostnadsöverskridanden. Avtal mellan beställare och utförare som baseras på 

en (huvudsakligen) fast ersättning analyseras om kontraktskostnaden överskrids med mer än 15 

procent medan kravet på förklaringar för mängdbaserade ersättningar är 25 procent och större 

kostnadsöverskridanden. Samtliga förklaringar ingår i någon eller några av följande kategorier:  

• Mängdförändringar inom ramen för avtal som regleras med mängdförteckningar. 

• Innehållsförändringar; ändringar, tillägg och avdrag. 

• Kostnadsförändringar omfattar flera förklaringar. Mest vanligt är projekteringsbrister och 

lagändringar som kräver annorlunda hantering i befintliga kontrakt. Detta inkluderar också 

brister i handlingar, exempelvis upphandlingsdokumenten som leder till kostnadsförändringar 

under kontraktstiden. Bristerna kan vara av olika art och vanligast är otillräckliga geotekniska 

undersökningar, brister i ritningar och otillräckliga handlingar. Bristerna kan exempelvis leda 

till tvister med entreprenören, om underlaget kan tolkas olika.  

• Indexeringar. 

• Bonus. 

• Vite.  

Medan de variabler som analyserats i tidigare kapitel – regiontillhörighet, kontraktstorlek etc. – anger 

omständigheter som är utifrån givna baseras de fem förklaringar som används på en bedömning som 

görs av respektive projektledare. 

Originalmaterialet är en fil som består av 250 kontrakt. Efter databearbetning kvarstår 170 kontrakt för 

analys. Kontrakten som har uteslutits har framför allt ingåtts 2010–2013 eller avslutats 2013. 

Borttagningen av kontrakt beror på följande förhållanden. 

• För flera investeringskontrakt förekommer ett och samma kontrakt mer än en gång. I dessa fall 

behålls enbart den senaste observationen.  

• De kontrakt som inte kunnat matchas mot avtal i CTM har tagits bort.  

• Det finns också exempel på kontrakt där kostnaden för de förklaringar som redovisas avviker 

från det rapporterade kostnadsöverskridandet. Detta har tolkats som uppenbara fel i data och 

observationerna har därför uteslutits. 

De olika klausulerna i ett avtal har utformats under upphandlingsprocessen med utgångspunkt från de 

principer som gäller respektive år. Över tid kan dessa klausuler förändras, och det finns därför en logik 

i att kategorisera kontrakten med utgångspunkt från det år då avtalen skrivs. Ett dilemma är emellertid 

att flera stora kontrakt ännu inte hunnit slutföras. Redovisningen utgår därför en klassificering av 

kontrakten som baseras på det år då arbetet slutförts. 

7.1. Kostnadsförändringar på aggregerad nivå 

Av Tabell 14 framgår att absolutvärdet på kostnadsöverskridanden ökar under den aktuella perioden. 

Eftersom storleken på de projekt som avslutats med stora överskridanden samtidigt ökat är den 

genomsnittliga utfallskvoten förhållandevis konstant  
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Tabell 14. Kostnadsöverskridande med avseende på avslutsår för särskilt avvikande kontrakt 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontrakt 4 35 28 36 67 

Total kontraktssumma, mkr 118 1520 1061 1855 5301 

Snitt kontraktssumma, mkr 29 43 37 51 79 

Totalt kostnadsöverskridande, mkr 63 584 599 1136 3533 

Snitt kostnadsöverskidande, mkr 15 16 21 31 52 

tot. kostnadsöverskridande/tot. kontraktssumma 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 

Snitt utfallskvot 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 

Total kontraktssumma är summan av alla kontraktssummor per år. Snitt kontraktssumma är: total kontraktssumma dividerat 

på antalet observationer. Totalt kostnadsöverskridande är summan för utfall-kontraktssumma för alla observationer per år. 

Snitt kontraktssumma: total kontraktssumma dividerat på antalet observationer. Snitt utfallskvot: medelvärdet för 

utfallskvoten per år. Summor uttryckta i miljoner kronor. 

 

 

 

Totalt består 39 procent av kostnadsökningarna av mängdförändringar, 23 procent av 

innehållsförändringar och 35 procent av kostnadsförändringar och indexeringar och bonusar summerar 

till drygt 3 procent (Tabell 15). 

Tabell 15. Kategorisering av kostnadsförändringar 

Total Mängd Innehåll Kostnads Index Bonus Vite 

Antal kontrakt 170 119 105 122 32 28 16 

Total kostnadsökning (mnkr) 5917 2327 1352 2054 95 96 -8 

Andel av den totala 

kostnadsförändringen 
100,00 39,3 22,9 34,7 1,6 1,6 -0,1 

Oförklarad (kostnadsförändring) = Total – Mängd – Innehåll – Kostnad – Index – Bonus + Vite. Den oförklarade 

kostnadsförändringen uppkommer främst för att vissa projektledare avrundar mer eller mindre noga vid rapporteringen. I 

absoluta termer, på kontraktsbasis, är differensen mellan kostnadsöverskidande och inrapporterade förändringar 957 kr per 

kontrakt för de kontrakt som har tagits med i analysen. Notera att dessa beräkningar inte speglar Trafikverkets generella 

entreprenadkontrakt, utan är ett urval av kontrakt med särskild hög avvikelse beträffande kostnad. 

7.2. Kostnadsöverskridanden för väg-, järnvägs-, investerings- och 
underhållskontrakt 

För järnvägskontrakten framgår det i Figur 11 att i snitt 26 procent av kostnadsöverskridandet per 

kontrakt beror på mängdförändringar, 21 procent beror på innehållsförändringar, och drygt hälften av 

kostnadsöverskridandesumman beror på kostnadsförändringar. För vägkontrakt kan 

mängdförändringar förklara 37 procent av kostnadsöverskridandet per kontrakt och 35 procent av 

kostnadsförändringar. 56 procent i genomsnitt av kostnadsöverskridandesumman för investerings-

kontrakten beror på kostnadsförändringar. För underhållskontrakt förklarar mängdförändringar drygt 

50 procent av kostnadsöverskridandesumman. Entreprenadformen redovisas då en rimlig invändning 

annars kunde vara att de olika kontraktstyperna skiljer sig i entreprenadform.    
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Figur 11. Förändringskategoriernas procentuella andel av kostnadsöverskridandet 

 

 

Tabell 16 redovisar den genomsnittliga andelen av förändringskategori av kostnadsöverskidandet per 

år (figurer över förändringskategori med avseende på kontraktstyp finns i bilaga). Närmre halva 

summan av kostnadsöverskridandet för 2014–2017 består av kostnadsförändringar. De två återstående 

stora förändringskategorierna är mängd- och innehållsförändringar, där mängdförändringar för i de 

flesta fall är större en innehållsförändringarna. 

Tabell 167. Förändringskategoriernas procentuella andel (i genomsnitt per kontrakt och år) av 

kostnadsöverskridandet för järnvägskontrakt. 

Järnvägskontrakt 

  

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Antal kontrakt 14 6 17 18 

Mängförändring (procent) 29,6 29,9 11,1 37,4 

Innehållsförändring (procent) 19,8 12,4 27 13,5 

Kostnadsförändring (procent) 50,3 47,5 56,8 48,9 

Indexförändring (procent) 0 5,6 -0,1 0,1 

Bonusförändring (procent) 0,3 4,8 5,2 0,6 

Snittförändringar per järnvägskontrakt per år. Notera att dessa beräkningar inte speglar Trafikverkets generella 

entreprenadkontrakt, utan är ett urval av kontrakt med särskild hög avvikelse beträffande kostnad. 

För vägkontrakten är mängdförändringar och kostnadsförändringar ungefär lika stora och 

innehållsförändringar mindre, mellan 14–35 procent åren 2014–2017 (Tabell 178). 
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Tabell 17. Förändringskategoriernas procentuella andel (i genomsnitt per kontrakt och år) av 

kostnadsöverskridandet för vägkontrakt. 

 

 

 

 

 

 

Vägkontrakt 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontrakt 3 21 22 19 48 

Mängförändring (procent) -5,6 39,2 40,3 31,5 39,3 

Innehållsförändring (procent) 66,7 19,2 14,7 34,8 25,7 

kostnadsförändring (procent) 38,9 37,6 42,8 29,1 32,1 

indexförändring (procent) 0 0,6 0,2 2,5 1,9 

bonusförändring (procent) 0 3,4 2,3 2,1 1,1 

Snittförändringar per vägkontrakt per år. Notera att dessa beräkningar inte speglar Trafikverkets generella 

entreprenadkontrakt, utan är ett urval av kontrakt med särskild hög avvikelse beträffande kostnad. 

För investeringskontrakten, Tabell 189, står kostnadsförändringar för över 50 procent av kostnads-

överskridandet för samtliga år. Mängd-och innehållsförändringar varierar mellan 10–15 procent 

mellan 2014–2017, indexförändringarna är negativa 2015 och 2016 och bonusarna är i snitt mellan 0–

3,4 procent. 

Tabell 18. Förändringskategoriernas procentuella andel (i genomsnitt per kontrakt och år) av 

kostnadsöverskridandet för investeringskontrakt. 

Investeringskontrakt 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontrakt 2 25 13 27 36 

Mängförändring (procent) -8,3 25,6 25,8 15,7 26 

Innehållsförändring (procent) 50 20,6 10,2 24,7 15,7 

Kostnadsförändring (procent) 58,3 50,7 65,2 56,3 56,7 

Indexförändring (procent) 0 0,2 -0,5 -0,1 1,2 

Bonusförändring (procent) 0 3,1 0 3,4 0,7 

Snittförändringar per investeringskontrakt per år. Notera att dessa beräkningar inte speglar Trafikverkets generella 

entreprenadkontrakt, utan är ett urval av kontrakt med särskild hög avvikelse beträffande kostnad. 

Tabell 30 innehåller en redovisning av kategoriförändringarnas andel av kostnadsöverskridandet för 

underhållskontrakten över tid. I motsatts till investeringskontrakten är runt halva 

kostnadsöverskridandet för underhåll förknippat med mängdförändringar medan 

kostnadsförändringarna är betydligt mer volatil och variera mellan 0-25procent i snitt per år. 
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Tabell 30. Förändringskategoriernas procentuella andel (i genomsnitt per kontrakt och år) av 

kostnadsöverskridandet för underhållskontrakt. 

 

 

Underhåll 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontrakt 2 10 15 9 31 

Mängförändring (procent) 0 59,7 48,8 40,3 53,9 

Innehållsförändring (procent) 100 16,7 17,8 50,3 29,4 

Kostnadsförändring (procent) 0 22,7 25,3 0 14 

Indexförändring (procent) 0 0,8 2,9 5,5 1,5 

Bonusförändring (procent) 0 0 5,3 3,9 1,2 

Snittförändringar per underhållskontrakt per år. Notera att dessa beräkningar inte speglar Trafikverkets generella 

entreprenadkontrakt, utan är ett urval av kontrakt med särskild hög avvikelse beträffande kostnad. 

7.3. Slutsatser 

Det är av flera skäl osäkert vilka slutsatser som kan dras från de försök som görs att förklara större 

kostnadsöverskridanden. Ett skäl är att det inte är klart vilka rutiner som används när projektledarna 

ger förklaringar till de ökade kostnaderna. En fråga är exempelvis om det finns vattentäta skott mellan 

de olika förklaringarna och hur Trafikverket centralt säkerställer en likartad hantering av kategori-

seringen. Det är också oklart hur materialet används, dvs. i vilken utsträckning en projektledares 

situation påverkas om denne har bättre eller sämre utfall än övriga; påverkas exempelvis lönen? Detta 

anknyter också till frågan om projektledarna har incitament att hänföra förändringen till någon speciell 

kategori.  

Den inledande definitionen anger att de förklaringskategorier som ska appliceras gör en åtskillnad 

mellan kontrakt skrivna med fast pris (större överskridanden än 15 procent ska följas upp) och 

kontrakt med mängdförändringar (25 procent). Detta är i sig en kanske mer intressant aspekt av 

kostnadsuppföljningen än de kategorier som nu används. Valet mellan fast pris eller mängdbaserade 

ersättningar ligger i betydande utsträckning hos projektledaren och är därför endogen: Till skillnad 

från region, typ av projekt etc. ligger utformningen av den ersättning som entreprenörerna får hos 

respektive projektledare. Det hade därför varit mycket intressant att analysera (större) kostnads-

avvikelser med utgångspunkt från hur stor andel av ersättningen som är fast. 
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8. Slutsatser 

Trafikverket har regeringens uppdrag att årligen redovisa resultatet av sitt arbete för ökad produk-

tivitet. Redovisningen ska avse under året pågående och avslutat arbete samt en redovisning av 

bedömda och beräknade effekter av de genomförda åtgärderna. Trafikverket ska vidare från ett 

kvantitativt och kvalitativt perspektiv göra en samlad bedömning och beskriva produktivitetsutveck-

lingen över tid (N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF). Som ett underlag för detta arbete har projektet 

belyst kostnadsutvecklingen över tid och undersökt ett antal olika möjliga förklaringar till skillnaden 

mellan slut- och kontraktkostnad.  

Medelvärdet för kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt är 23 procent. 

Fördelningen av kostnadsöverskridande per kontrakt är emellertid kraftigt snedvriden med ett stort 

antal kontrakt med mindre kostnadsökningar och ett fåtal kontrakt med höga kostnadsavvikelser. För 

de statistiska testerna har detta hanterats genom logtransformation som ger en mer symmetrisk 

fördelning.  

I andra sammanhang där datamaterial är skevt fördelade, exempelvis för inkomststatistik, används ofta 

medianvärdet. Men även medianen är missvisande eftersom måttet i realiteten skulle fånga upp ett 

kontrakt med en specifik kontraktstyp, sannolikt ett vägkontrakt, och därför inte ge en god bild av de 

samlade kontrakten. Det återstående alternativet är att uppmärksamma heterogeniteten i Trafikverkets 

entreprenadkontrakt.   

Med dessa reservationer i minnet har analysen bland annat resulterat i följande observationer.  

• Järnvägskontrakt löper större risk för kostnadsöverskridande än vägkontrakt. Skillnaden 

mellan avtalad kostnad och slutkostnad är i genomsnitt 32 procent för järnvägskontrakt och 20 

procent för vägkontrakt.  

• Kontrakt som kostar mindre än 25 miljoner kronor liksom kontrakt som genomförs på kortare 

tid än 24 månader har ett lägre genomsnittligt kostnadsöverskridande än de större kontrakten.  

• Underhållskontrakt löper lägre risk för kostnadsöverskridande och har en lägre genomsnittlig 

kostnadsökning än investeringskontrakt.  

• Det är inte möjligt att dra några säkra slutsatser av den jämförelse som görs mellan utförande- 

och totalentreprenader. Ett skäl är att det finns flera exempel på totalentreprenader med 

betydande inslag av mängdersättningar; så ska inte vara fallet för renodlade 

totalentreprenader.  

• En strategisk uppgift för Trafikverket är att upprätthålla en tillräcklig konkurrens i 

upphandlingsskedet för att på så sätt bidra till lägre kostnader för upphandlingen. Analysen 

pekar på att om antalet anbud skulle öka från i genomsnitt knappt fyra, vilket är situationen 

idag, till exempelvis 6 anbud skulle kostnadsöverskridande minska med mellan 5 och 7 

procentenheter för underhållskontrakt. Däremot finns inget statistiskt signifikant samband 

mellan antalet anbud och kostnadsöverskridande för investeringsprojekt.   

• Jämförelser mellan norska och svenska vägkontrakt visar att risken för kostnadsöver-

skridanden är något lägre i Norge än i Sverige. Däremot finns inga statistiska skillnader 

beträffande det genomsnittliga överskridandet. Det lämnas emellertid i medeltal fler anbud i 

norska upphandlingar av vägkontrakt än Sverige.  

Det finns tre aspekter att bygga vidare på i en fortsatt jämförelse mellan slut- och kontraktskostnad: 

• Rapporten har visat att ett ökat antal anbud minskar risken för kostnadsöverskridande för 

underhålls- men inte för investeringskontrakt. Det finns emellertid inte stöd för att det 

föreligger en sådan skillnad. En möjlig förklaring är en otillräcklig information om antalet 

anbud. En ansats till att få tillgång till ytterligare observationer är att inte analysera 
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utfallskvoten utan i stället den kostnad som avtalas. Detta skulle ge tillgång till mer än 15 000 

kontrakt vilket ger gott stöd för att undersöka betydelsen av antal anbud för kostnaden.  

• Tillgängligt underlag gör det svårt att bedöma betydelsen av entreprenadform för utfallskvoten. 

En renodlad totalentreprenad ska inte drabbas av mängdförändringar men av kapitel 7 framgår 

att inte bara utförande- utan också totalentreprenader redovisar mängdförändringar som en 

förklaring till kostnadsöverskridandet. Med större tillgång till information om framför allt 

andelen fast i förhållande till mängdreglerad ersättning skulle det vara möjligt att närma sig 

denna fråga. Dessutom behövs information om beställarens kostnad för respektive entreprenad-

form. Detta är särskilt viktigt med tanke på att upphandlingen av en utförandeentreprenad 

föregås av en projektering medan en förutsättning för totalentreprenaden är att entreprenören 

bär en huvuddel av projekteringskostnaden.   

• Rapportens tester belägger skillnader mellan kontraktstyper och risken för att ett kontrakt 

avviker från kontraktssumman. Rapporten fokuserar därefter på utfallskvoten och lämnar 

sannolikheten för kostnadsöverskridande därhän. En fördjupad analys skulle kunna studera 

sannolikheten för kostnadsöverskridande i en multivariat analys, förslagsvis med en probit-

modell.  
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Bilaga 1 

Tabell 19 Parvisa t-test med avseende på sannolikheten för kostnadsöverskridande 

Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 

HA: p(Positiv avvikelse) < 

Ref. 
1,00 0,97 0,01 1,00 0,37 0,06 0,19 0,18 

HA: p(Positiv avvikelse) < 1 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

HA: p(Positiv avvikelse) < 2 0,03 0,84 0,00 0,84 0,03 0,00 0,01 0,05 

HA: p(Positiv avvikelse) < 3 0,99 1,00 1,00 1,00 0,96 0,75 0,93 0,59 

HA: p(Positiv avvikelse) < 4 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

HA: p(Positiv avvikelse) < 5 0,63 1,00 0,97 0,04 1,00 0,13 0,33 0,22 

HA: p(Positiv avvikelse) < 6 0,94 1,00 1,00 0,25 1,00 0,87 0,77 0,43 

HA: p(Positiv avvikelse) < 7 0,81 1,00 0,99 0,07 1,00 0,67 0,23 0,29 

HA: p(Positiv avvikelse) < 8 0,82 0,98 0,95 0,41 0,98 0,78 0,57 0,71 

Tabell 20 Parvisa t-tester med avseende på utfallskvot 

Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 

HA: p(Medelutfall)  < Ref. 0,09 0,98 0,00 1,00 0,00 0,03 0,04 0,01 

HA: p(Medelutfall)  < 1 0,91 1,00 0,05 1,00 0,02 0,30 0,39 0,06 

HA: p(Medelutfall)  < 2 0,02 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

HA: p(Medelutfall)  < 3 1,00 0,95 1,00 1,00 0,33 0,86 0,93 0,30 

HA: p(Medelutfall)  < 4 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HA: p(Medelutfall)  < 5 1,00 0,98 1,00 0,67 1,00 0,94 0,98 0,39 

HA: p(Medelutfall)  < 6 0,97 0,70 1,00 0,14 1,00 0,06 0,61 0,12 

HA: p(Medelutfall)  < 7 0,96 0,61 1,00 0,07 1,00 0,02 0,39 0,08 

HA: p(Medelutfall)  < 8 0,99 0,94 1,00 0,70 1,00 0,61 0,88 0,92 

Tabell 21 Parvisa t-tester med avseende på betingad utfallskvot 

Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < Ref. 0,09 0,99 0,15 1,00 0,00 0,39 0,37 0,06 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 1 0,91 1,00 0,66 1,00 0,17 0,83 0,85 0,25 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 2 0,01 0,00 0,00 0,58 0,00 0,01 0,01 0,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 3 0,85 0,34 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 0,64 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 4 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 5 1,00 0,83 1,00 0,15 1,00 1,00 1,00 0,73 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 6 0,61 0,17 0,99 0,00 1,00 0,00 0,95 0,38 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 7 0,63 0,15 0,99 0,00 1,00 0,00 0,05 0,31 

HA: p(Medelutfall | Positivt utfall) < 8 0,94 0,75 1,00 0,36 1,00 0,27 0,62 0,69 
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Bilaga 2: Regressionsanalys 

Avsnitt 5.5 visar att utförande- eller totalentreprenad inte har statistiskt signifikant skilda 

kostnadsöverskridanden. Jämförelsen görs emellertid av mer än 700 projekt som skiljer sig åt i många 

avseenden. Genom att samtidigt hantera flera sådana skillnader mellan projekten kan det bli möjligt att 

genomskåda mönster som inte syns i den enkla, deskriptiva analysen. I föreliggande bilaga hanteras 

därför ett antal kontrollvariabler för att försöka belysa den unika effekten av entreprenadform.  

Detta görs med stöd av en regressionsanalys som har placerats i appendix eftersom vissa av resultaten 

framstår som anmärkningsvärda. Det är inte möjligt att utesluta att detta beror på de brister i tillgång 

till relevant underlagsmaterialet som preciserades i avsnitt 5.5. Eftersom regressionsanalysen på sikt, 

när mera heltäckande underlagsinformation finns tillgänglig, är den analysteknik som bör användas 

finns det ändå skäl att redovisa innebörden av analysen i denna bilaga.   

Fortsättningsvis är modell 1 en regression som undersöker hur utfallskvoten beror på kontraktens 

varaktighet, på upphandlande region, kontraktssumma och trafikslag. Analysen hanterar också 

trafikslag för att hantera skillnader mellan underhåll och investering; för detta ändamål används 

interaktionsvariabeln Väg × Underhåll. Detta test görs mot bakgrund av resultaten i de deskriptiva 

analyserna utan kontrollvariabler som påvisade att det finns en skillnad på medelutfallskvot mellan 

underhållskontrakt inom järnväg respektive väg.    

Redovisningen i Tabell 21 är utfallspriset, inte utfallskvot. Det finns en skattningsteknisk förklaring 

till denna omformulering; både utfallspris (i vänsterledet) och kontraktssumma (miljoner SEK) och 

varaktighet (antal år) i högerledet är logtransformerade kan resultaten tolkas på i grunden samma sätt 

som då vänsterledet är en kvot termer; se (Kronmal 1993).   

Syftet med denna bilaga är att undersöka betydelsen av entreprenadform om man tar hänsyn till de 

olika egenskaperna hos de upphandlade kontrakten. I modell (2) inkluderas variabeln 

utförandeentreprenad som en dummyvariabel och även en interaktionsdummy för om kontraktet 

dessutom, utöver att vara en utförandeentreprenad, också är ett vägkontrakt. I modell (3) inkluderas 

interaktionen Underhåll × Utförandeentreprenad istället för interaktionsdummyn Väg × 

Utförandeentreprenad. Modell (3) undersöker därmed effekten av entreprenadformen i kombination 

med de två trafikslagen. 

För att besvara om entreprenadformen har betydelse jämförs modellerna (1)-(3), dvs. studeras 

estimaten och standardfelen. Dessutom testas ifall de nya variablerna i (2) och (3) med ett Wald-test 

om de bidrar till modellen eller inte. 

För att beräkna effekten av entreprenadform i modell (2) deriveras funktionen av utfallspris, 

specificerade i enlighet med modellen, med avseende på utförandeentreprenad. 

∂𝑓2 (𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠)

∂𝑈𝐸
= 𝛽𝑈𝐸 + 𝛽𝑉×𝑈𝐸 × 𝑉 =  0,095 − 0,132 × 𝑉 

Där UE är utförandeentreprenad, V är vägkontrakt, 𝛽𝑈𝐸 är koefficienten för utförandeentreprenad och  

𝛽𝑉×𝑈𝐸 är koefficienten för interaktionen 𝑈𝐸 × 𝑉. Effekten för utförandeentreprenad är därmed 0,095 

om 𝑉 = 0, dvs. inte är ett vägkontrakt. Om kontraktet är ett vägkontrakt så är 𝑉 = 1 och effekten 

därmed 0,095 − 0,132 = −0,037. Eftersom utfallspris är utryckt i logtransformation så tolkas 

estimatet som att utförandeentreprenader, som inte är väg, ökar utfallspriset med 0,095 × 100 = 9,5 

procentenheter jämfört med totalentreprenader. Vägkontrakt upphandlade som utförandeentreprenader 

resulterar i 3,7 procent lägre kostnadsöverskridande än totalentreprenader. Detta är ett exempel på att 

det kan vara tveksamt att dra några slutsatser. Då det kan finnas systematiska skillnader i 

ersättningsformen, tex att det är högre grad av löpande räkning (R-poster) i totalentreprenaden som 
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föranleder hypotesen om mer kostnadsöverskridande. Resultaten kan också tyda på att variabler som 

korrelerar med entreprenadform och utfallspris inte kontrolleras för i modellen. 

Modell (3) som istället för trafikslag tar hänsyn till beställarkategorierna, underhåll och investering, 

skattar effekten av utförandeentreprenad genom derivatan: 

∂𝑓3 (𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠)

∂𝑈𝐸
= 𝛽𝑈𝐸 + 𝛽𝑈×𝑈𝐸 × 𝑈 =  0,061 − 0,176 × 𝑈 

U antar värdet 1 om kontraktet är ett underhållskontrakt och annars 0. För investeringskontrakt pekar 

detta resultat på att utförandeentreprenader ökar utfallspriset med 6,1 procent. Om kontraktet är ett 

underhållskontrakt innebär effekten av utförandeentreprenad en minskning av utfallspriset med 11,5 

procent. 

Alla tre modellerna har hög förklaringsgrad, dvs. 𝑅2 och justerade 𝑅2-värde. Detta är naturligt då 

logaritmen av kontraktssumman förklarar logaritmen av utfallspriset till en mycket hög grad. Generellt 

är estimaten robusta över modellerna, dvs. estimaten varierar i begränsad omfattning mellan de olika 

specifikationerna. Undantaget är koefficienten för vägkontrakt i modell 2 som byter tecken, men kan 

förklaras av att effekten delvis fångas upp av den inkluderade interaktionsvariabeln. Interaktionerna 

Region × Kontraktssumma, vilken tillåter regionerna att ha heterogena samband mellan kontraktssumma 

och utfallspris, indikerar att storleken på kontraktet påverkar utfallspriset i högre grad i Norr och Söder 

och är signifikant skild från region Mitt (region Mitt är baseline, dvs. när variabelvärdet för Norr, Syd, 

Väst och Öst antar värdet 0).  

Koefficienterna som involverar entreprenadformen i modell (2) och (3) är alla statistiskt signifikanta 

och indikerar att det antagligen finns ett samband mellan entreprenadform och utfallspris. Vidare 

testas modell (2) och (3) emot (1) med ett Wald-test.10 Resultaten indikerar att både modell (2) och (3), 

som på olika vis inkluderar entreprenadformen, är bättre än (1).  

Ett deskriptivt träddiagram, Figur 12, illustrerar medelvärden grafiskt: entreprenadformen har 

betydelse för utfallskvoten men sambandet ser olika ut för olika typer av kontrakt.  För 

järnvägsinvesteringar har totalentreprenader en lägre utfallskvot än utförandeentreprenader medan 

vägunderhåll som utförandeentreprenad har lägre utfallskvot än totalentreprenad. För väginvesteringar 

är entreprenadformen, rent deskriptivt, av mindre betydelse och för järnvägsunderhållet är antalet 

kontrakt bristfälligt.  

Till följd av den påtalade bristen på relevant information om kostnaden för projektering av 

utförandeentreprenader avstår vi från att dra några slutsatser av analysen. Syftet med avsnittet är i 

stället att illustrera det förfarande som bör tillämpas i kommande analyser. 

 

                                                      
10 Alternativhypotesen är att modellen utan restriktioner, dvs. (2) eller (3), är jointly significant och 

nollhypotesen att det inte är någon signifikant skillnad mellan modellerna. I testen mot modell (1), har modell (2) 

en F-statistika på 5,83 och (3) 9,99 vilket motsvara p-värdena 0,003 och 0 respektive och innebär därmed att 

nollhypotesen förkastas.   
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Figur 12 Träddiagram över utfallskvoter inom kontraktstyper 
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Tabell 23 Multivariata modeller 

 (1) (2) (3) 

Konstant 14,278*** (0,108) 14,240*** (0,106) 14,284*** (0,108) 

Antal år 0,040*** (0,012) 0,039*** (0,012) 0,027** (0,012) 

Norr -0,397*** (0,133) -0,392*** (0,132) -0,400*** (0,128) 

Syd -0,321** (0,129) -0,313** (0,130) -0,348*** (0,130) 

Väst -0,042 (0,122) -0,076 (0,121) -0,088 (0,124) 

Öst -0,131 (0,128) -0,142 (0,125) -0,196 (0,127) 

Kontraktssumma 0,935*** (0,027) 0,928*** (0,027) 0,922*** (0,028) 

Väg -0,063*** (0,022) 0,027 (0,035) -0,064*** (0,021) 

Underhåll 0,211*** (0,070) 0,238*** (0,074) 0,315*** (0,074) 

Utförandeentreprenad  

 

  

 

0,095*** (0,032) 0,061*** (0,023) 

   Norr × Kontraktssumma 0,109*** (0,039) 0,110*** (0,039) 0,110*** (0,037) 

   Syd × Kontraktssumma 0,084** (0,036) 0,083** (0,036) 0,092** (0,036) 

   Väst × Kontraktssumma 0,017 (0,031) 0,025 (0,031) 0,028 (0,032) 

   Öst × Kontraktssumma 0,043 (0,033) 0,046 (0,033) 0,063* (0,034) 

Väg × Underhåll -0,223*** (0,075) -0,249*** (0,078) -0,196*** (0,074) 

Väg × Utförandeentreprenad  -0,132*** (0,042) 

Underhåll × Utförandeentreprenad -0,176*** (0,045) 

Observations 674 674 674 

R2 0,948 0,948 0,949 

Adjusted R2 0,947 0,947 0,948 
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Bilaga 3: Hantering av identiska avtalsnummer 

 I avsnitt 4 omnämns problematiken kring att kunna sammanföra uppgifter från avtalsdatabasen och 

CTM därför att 64 av kontrakten inte har ett unikt avtalsnummer. I avtalsdatabasen, som främst 

hanterar kontraktssummor och slutpriser, är kontrakten hanterade av ansvariga avdelningar på 

Trafikverket som har vetskapen om hur stor del av kostnaden som härrör vilket kontrakt och kan göra 

skillnad på kontrakt med samma avtalsnummer. Hittills är det inget problem, däremot om exempelvis 

kontraktslängden ska kopplas till kontrakten från CTM (där informationen är specificerades innan 

kontraktet hade delats upp) uppstår problem. Däremot antas inte viss information såsom trafikslag 

(väg/järnväg) förändras vid en uppdelning av ett kontrakt.  

Detta har hanterats på tre olika sätt beroende på vad som undersöks;  

1. Om alla variabler har sitt ursprung från Avtalsdatabasen, anses informationen vara pålitlig då 

dessa uppgifter rapporteras in från avdelningarna. I de fallen behålls alla 64 underavtalen och 

hanteras därmed som enskilda kontrakt. 

2. Om de inkluderade variablerna inte är kontraktssumma eller slutpris så används 

informationen från CTM istället för avtalsdatabasen (men för samma kontrakt som i 

avtalsdatabasen) vilket får till följd att 39 kontakt exkluderas, dvs. informationen är på 

aggregerad nivå.  

3. Om de inkluderade variablerna är utfallspris eller kontraktssumma och matchas med 

aggregerad information som inte gäller på underavtalsnivå, exempelvis kontraktslängd, så 

exkluderas alla underavtalen (64 kontrakt) som har en eller flera tvillingar. 

Detta får anses vara en restriktiv hållning då informationen inte används i sammanhang där den inte 

tros vara riktig. Detta får främst till följd att antalet observationer kan variera beroende på vad 

huvudfrågan är.  
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