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Förord 

Frågan om att involvera privat kapital i infrastrukturinvesteringar har diskuterats internationellt inom 

såväl akademi som politik under ett antal år. Det är delvis ett resultat av finanskrisens långsiktiga 

effekter, med svaga statsfinanser och låga investeringsnivåer i många länder. Men frågeställningarna 

aktualiseras också av att det globalt finns ett växande pensionskapital där investerare söker nya 

tillgångar att placera i, och infrastruktur betraktas generellt som intressanta tillgångar. Den politiska 

och akademiska diskussionen har hittills i huvudsak fokuserat på nyinvesteringar. Det är betydligt 

mer sparsmakat med studier som rör hur befintliga tillgångar ska ägas och förvaltas. Det är denna 

senare frågeställning som denna förstudie tar sig an. Syftet är att belysa olika sätt att äga och förvalta 

transportinfrastruktur. Grundfrågan handlar om vad som är en ändamålsenlig förvaltning av en 

befintlig transportinfrastrukturtillgång vid en viss given fas i dess livscykel. 

Rapporten är resultatet av ett gemensamt projekt mellan Lunds Tekniska Högskola och WSP Advisory 

som finansierats av Trafikverket. Fredrik Bergström, LTH och WSP Advisory, har varit projektledare 

och Joakim Pettersson, WSP Advisory har varit biträdande projektledare. Övriga medverkande är 

Stefan Fölster, Reforminstitutet samt Tore Englén, Calle Malmström, Hamza Harrami, samtliga WSP 

Advisory. Fredrik Kopsch, LTH, har varit med i referensgruppen från LTH. 

Det är enbart projektgruppen som är ansvariga för rapportens innehåll och slutsatser.   
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1 Sammanfattning 
I en uppmärksammad artikel från 1974 utmanade ekonomen Ronald H Coase uppfattningen att 

kollektiva varor enbart kan tillhandahållas av staten. Hans analys av de engelska fyrsystemens 

utveckling visade att flera privata entreprenörer byggde och drev fyrar lönsamt, trots att just fyrar är 

ett klassiskt exempel på en kollektiv vara. Coases artikel har senare kritiserats, men den bidrog till en 

fördjupad nationalekonomisk och politisk diskussion om statens roll för att tillhandahålla kollektiva 

nyttigheter, såsom exempelvis olika typer av infrastruktur. 

Denna förstudie är en översiktlig kunskapssammanställning kring olika modeller för ägande och 

förvaltning av transportinfrastruktur. Frågan om privata aktörers roll inom infrastrukturområdet har 

vuxit i aktualitet i takt med att globala investerare visar allt större intresse av att investera i 

infrastrukturtillgångar. En växande del av världens befolkning sparar i pensionsfonder och därmed 

finns ett stort och växande kapital som söker sin hemvist. Att investera i infrastruktur är attraktivt då 

det finns förutsättningar för långsiktigt stabil avkastning som är relativt mindre konjunkturkänslig 

jämfört med många andra tillgångsslag. Ur det perspektivet är det viktigt för offentliga aktörer som 

äger och förvaltar omfattande infrastrukturtillgångar, att tillämpa ett aktivt ägarskap utifrån 

perspektivet att den samlade infrastrukturförvaltningen ska bidra till största möjliga nytta. Offentliga 

infrastrukturförvaltare behöver metoder för en mer aktiv ägarstyrning när kapitalplacerare i allt 

högre utsträckning uppvaktar beslutsfattare med förslag och propåer.  

Frågeställningarna i denna förstudie är en del av en bredare, internationell diskussion om att 

involvera privat kapital i infrastrukturinvesteringar. En långsiktig konsekvens av finanskrisen 2007-

2009 var i många länder svaga offentliga finanser och låga investeringsnivåer. Det fanns på många 

håll ett behov av att få in privat kapital för att finansiera investeringar. Men det är inte enbart brist 

på kapital som har aktualiserat frågorna, det kan också handla om behov av att få in annan 

ägarstyrningskompetens i syfte att utveckla en viss tillgång eller verksamhet.  

Grundfrågan i denna förstudie handlar om vad som är ändamålsenlig förvaltning av en befintlig 

transportinfrastrukturtillgång vid en viss given fas i dess livscykel. Med aktiv ägarstyrning avses i 

detta sammanhang vilken form av ägande och förvaltning som är mest lämplig avseende 

transportinfrastruktur. Däremot studeras inte frågan hur styrningen ska ske.  

Ett argumenten för ägarväxling av infrastruktur har handlat om att sälja offentliga tillgångar i syfte att 

frigöra resurser som kan användas för att investera i ny infrastruktur. Genom att sälja tillgångar med 

låg riskbild kan resurser frigöras för att investera i projekt som präglas av högre komplexitet och där 

det är motiverat att det offentliga tar på sig den högre risken. Våra beräkningar visar visserligen att 

en ägarväxling kan innebära att statens finanser stärks, men denna vinst är i grunden skenbar och ett 

resultat av statens trubbiga sätt att värdera sina tillgångar i onoterade bolag och/eller i avkastande 

reala tillgångar. Om staten hade gjort en marknadsmässig värdering av den aktuella 

infrastrukturtillgången hade resultatet blivit i ett rent nollsummespel, staten hade bytt tillgången 

mot likvida medel. Det hade inte påverkat det finansiella sparandet och därmed inte heller statens 

nettoförmögenhet. 

För att ägarskiftet ska generera reala offentligfinansiella effekter krävs att den privata aktören i något 

avseende kan förvalta tillgången på ett mer produktivt sätt, till exempel genom en mer 

kostnadseffektiv förvaltning eller genom att bättre tillvara tillgångens fulla potential att generera 

intäkter. 
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För att ägarväxling ska vara motiverat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs att ägarväxlingen 

innebär att det realiseras en större samlad nytta än vad som är möjligt om förvaltningen ligger kvar 

med oförändrat förvaltar- och ägarskap. Värdet på denna ökade nytta behöver överstiga de 

transaktionskostnader som är förknippade med ägarväxlingen samt den privata aktörens 

räntekostnader för upptagna lån, administrationskostnader och avkastningskrav på eget kapital.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det främst infrastrukturtillgångar med stor kommersiell 

potential och/eller stor produktivitetspotential som är intressanta för ägarväxling. Produktivitets- och 

effektiviseringspotentialen beror dels på verksamhetens komplexitet; i en komplex verksamhet finns 

fler potentiella innovations- och effektiviseringsmöjligheter. Dels beror den på graden av faktisk eller 

potentiell konkurrens. Den kommersiella potentialen beror till stor del på förutsättningarna för att 

nyttja en tillgång på flera, komplementära sätt som kan generera kommersiella intäkter.  

Utifrån kontraktsteoretiska perspektiv har offentlig förvaltning fördelar när det finns risk för att en 

privat utförare snålar på kvaliteten på ett sätt som inte kan mätas och avtalas om, och när samtidigt 

möjliga kvalitets- eller produktivitetshöjande innovationer inte är särskilt sannolika. Däremot finns 

större skäl att kontraktera privata utförare ju större roll kvalitetshöjande innovationer kan spela. 

Potentialen för ägarväxling av befintliga vägar, broar och tunnlar bedöms vara begränsad. Det finns 

omfattande juridiska hinder som kringskär möjligheterna att avgiftsbelägga redan skattefinansierad 

väginfrastruktur. Därutöver är det politiska motståndet mot en sådan åtgärd sannolikt mycket lätt att 

mobilisera. Det är därför främst redan avgiftsbelagda vägar, broar, tunnlar med stabila trafikflöden 

som är aktuella för ägarväxling, vilket kraftigt begränsar antalet möjliga objekt.  

Ett alternativ är att ägarväxla utan att avgiftsbelägga. Den privata aktören skulle då istället erhålla en 

tillgänglighetsbaserad ersättning från det offentliga. Ett sådant upplägg innebär att staten, istället för 

att betala för drift och underhåll av vägen, betalar ett privat bolag som förvaltar vägen. Bolaget 

behöver, utöver kostnader för drift- och underhåll, också ha täckning för egna administrativa 

kostnader, kostnader för räntor och administration samt avkastning på eget kapital. Det krävs att 

ägarväxlingen i sig ger upphov till en stor produktivitetsvinst för att väga upp dessa kostnader, samt 

att denna produktivitetsvinst inte kan realiseras med oförändrat ägarskap. 

Vad beträffar järnväg är bedömningen lik den vad avser väginfrastruktur. Begränsningar i möjligheter 

att avgiftsbelägga järnvägsinfrastruktur kan göra det svårt för privata aktörer att få kostnadstäckning.  

Däremot finns det annan väg- och järnvägsrelaterad infrastruktur som kan vara mer intressant för 

ägarväxling. Vår bedömning är att rastplatser i mer trafikerade lägen eventuellt kan bära på en 

kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna bredda 

tjänsteutbudet. Även exempelvis belysningssystem kan vara av intresse, i synnerhet om det kan 

laddas med kompletterande funktioner och tjänster som kan generera kommersiella intäkter.  

Vad gäller flygplatser, hamnar, stationer och vissa andra järnvägsrelaterade fastigheter drivs en stor 

del i bolagsform. Det är tillgångar som kännetecknas av relativt hög kommersiell potential, givet att 

passagerar- eller godsvolymerna är tillräckligt stora. Det är logistiskt relativt komplexa verksamheter 

med hög produktivitets- och effektiviseringspotential. För denna typ av transportinfrastruktur är 

inslagen av bolagisering och privat ägande är störst. Förutsättningarna för att ägarväxling ska bidra 
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till ökad samhällsekonomisk nytta är sannolikt större för denna typ av nodinfrastruktur, jämfört med 

nätverksinfrastruktur. 

Det är också värt att notera att offentlig aktiv ägarstyrning och ägarväxling inte är en enkelriktad 

verksamhet som enbart handlar om att avyttra tillgångar och att privatisera. Det finns både i Sverige 

och internationellt exempel på att tillgångar har återförts till det offentliga. Aktiv ägarstyrning 

handlar således också om att identifiera tillgångar som av exempelvis transportpolitiska skäl eller 

effektivitetsskäl vore lämpliga att integrera i den offentliga portföljen.  
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2 Inledning  
Transportinfrastruktur är ett område präglat av flera marknadsmisslyckanden vilket motiverar ett 

stort mått av offentligt engagemang. Infrastruktur bär bland annat drag av kollektiv vara och 

naturligt monopol vilket i den nationalekonomiska litteraturen i allmänhet leder fram till slutsatsen 

att den bör tillhandahållas av en statlig eller kommunal myndighet, snarare än av privata aktörer. I en 

uppmärksammad artikel från 1974 utmanade ekonomen Ronald H Coase detta perspektiv utifrån 

exemplet fyrar. Coase analys av utvecklingen av de engelska fyrsystemen visar att flera privata 

entreprenörer byggde och drev fyrar lönsamt, trots att just fyrar är ett klassiskt exempel på kollektiv 

vara vars tillhandahållande förutsätter statligt ingripande. Coase noterar att regeringen inte 

finansierade fyrverksamheten över statsbudgeten, utan istället genom avgifter från brukarna.1 

Coases artikel har senare kritiserats för att inte beakta att brukaravgifterna knappast kunde betraktas 

som frivilliga transaktioner utan snarare var obligatoriska, statliga tvingade avgifter på redare.2 Men 

hans artikel utmanade rådande perspektiv fördjupade såväl den nationalekonomiska som den 

politiska diskussionen om statens roll för att tillhandahålla kollektiva nyttigheter, exempelvis olika 

typer av infrastruktur. 

Denna rapport är resultatet av ett gemensamt projekt mellan Lunds Tekniska Högskola och WSP 

Advisory som finansierats av Trafikverket med syfte att belysa olika sätt att äga och förvalta 

transportinfrastruktur. Grundfrågan handlar om vad som är en ändamålsenlig förvaltning av en 

befintlig transportinfrastrukturtillgång vid en viss given fas i dess livscykel. Kan en mer aktiv 

ägarstyrning av befintliga infrastrukturtillgångar leda till ökad resurseffektivitet och, i så fall, under 

vilka förutsättningar? Med aktiv ägarstyrning avses i denna förstudie frågan om vilken form av 

ägande och förvaltning som är mest ändamålsenlig avseende transportinfrastruktur. Detta är dock en 

begränsad användning av begreppet och i det här sammanhanget ingår inte frågan om på vilket sätt 

styrningen ska ske. Med ägarväxling avses, som begreppet antyder, att en 

transportinfrastrukturtillgång byter ägare från en juridisk person till en annan. 

Under senare år har frågan om alternativa former för att finansiera nya investeringar i infrastruktur 

har varit föremål för ett flertal offentliga utredningar och forskningsprojekt. Utredningen Finansiering 

av infrastruktur med privat kapital? utredde grundligt frågan om för- och nackdelar med offentlig-

privat samverkan (OPS) som ett sätt att involvera privat kapital vid infrastrukturprojekt.3 Stockholms- 

och Sverigeförhandlingen har även aktualiserat och provat modeller för förhandling, medfinansiering 

och återföring av markvärdesstegringar.4 Forskningsprojektet Höghastighetståg: markvärden och 

finansiering studerade för- och nackdelar med olika finansieringsformer samt allmänhetens attityder 

till dessa.5 

Föreliggande studie handlar dock primärt om befintliga tillgångar, inte nya investeringar. 

Gränsdragningen mellan befintligt och nytt är emellertid inte alltid enkel eller entydig. De flesta nya 

                                                           
1 R. H. Coase (1974), The Lighthouse in Economics, Journal of Law and Economics, Vol. 17, No. 2 (Oct., 1974), 

pp. 357-376 
2 E. Bertrand (2006), The Coasean analysis of lighthouse financing: myths and realities, Cambridge Journal of 

Economics, Volume 30, Issue 3, 1 May 2006, Pages 389–402 
3 SOU 2017:13, Finansiering av infrastruktur med privat kapital?, Delbetänkande av Kommittén om finansiering av 
offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital 
4 Sverigeförhandlingen (2017), Infrastruktur och bostäder - ett gemensamt samhällsbygge, SOU 2017:107, samt 
Stockholmsförhandlingen (2013) Utbyggd tunnelbana för fler bostäder – delrapport från 2013 års 
Stockholmsförhandling. 
5 Andersson, M m.fl. (2017), Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur, LTH Working Paper 2017:1-5 
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investeringar integreras som delar av befintliga infrastruktursystem och, vilket kommer att framgå av 

den internationella utblicken, så sker förändringar vad gäller förvaltnings- eller ägarstruktur inte 

sällan i samband med reinvesteringar, när en viss tillgång kräver omfattande upprustning eller att det 

finns ett stort utvecklingsbehov på grund av förslitning, kvalitets- eller kapacitetsbrist. 

Reinvesteringar är åtgärder som syftar till att återställa infrastrukturen till dess ursprungliga skick 

men inte sällan passar man vid en reinvestering på att öka kapaciteten i ett infrastruktursystem eller 

förbättra en tillgångs kvalitet. Då har man inte enbart återställt infrastrukturens ursprungliga 

funktion utan också åstadkommit en förbättring, där kostnaden som kan hänföras till förbättringen 

definitionsmässigt är att betrakta som en nyinvestering. 

Infrastruktur är ett brett begrepp som inte alltid används stringent. I denna rapport avses med 

infrastruktur alla de fasta tillgångar i form av system, noder och nätverk som binder samman olika 

delar av samhället och som möjliggör kommunikation, transporter och andra flöden samt sociala och 

ekonomiska aktiviteter. Vägar, broar, tunnlar, järnvägar, kanaler, hamnar, flygplatser, elnät, telekom, 

fjärrvärme och system för vatten och avlopp är exempel på infrastruktur. Dessa ska inte 

sammanblandas med den verksamet som nyttjar infrastrukturen, såsom exempelvis transport-, 

kommunikations- och distributionstjänster. Fokus i denna studie är transportinfrastruktur, men andra 

typer av infrastruktur kan tjäna som intressanta och belysande exempel. 

2.1 Avgränsning 
Det moderna samhället är komplext och starkt beroende av fungerande infrastruktur, vilket också 

gör det potentiellt sårbart. Begreppen samhällsviktig verksamhet liksom kritisk infrastruktur 

beskriver verksamheter eller objekt som bedöms viktigare än andra för samhällets funktionalitet. Det 

säkerhetspolitiska läget har stor betydelse för överväganden kring det offentligas ansvar och roll för 

infrastruktur och vad som kan betraktas som kritisk infrastruktur. Den 23 mars 2017 beslutade 

regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska kartlägga och analysera det regelverk 

som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot samt bedöma om åtgärder behöver 

vidtas för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare 

infrastruktur (dir. 2017:31). Även Försvarsberedningen (Ds 2017:66) har konstaterat att det saknas 

tydliga strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för att effektivt klara omfattande störningar eller 

avbrott i viktiga försörjningsflöden eller för det fall elektroniska kommunikations- och/eller IT-nät 

skulle slås ut. Det pågår således ett flertal processer som hanterar frågor om ansvarsförhållanden 

inom infrastrukturområdet ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Hur viktiga dessa 

aspekter än är så är det inte områden som ges någon fördjupad belysning i denna förstudie. 

2.2 Motiv för denna studie 
De frågeställningar som behandlas i denna rapport är angelägna ur ett flertal olika perspektiv. 

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.6 Ett modernt samhälle är 

beroende av effektiv infrastruktur för att fungera. Inte minst gäller detta för ett land som Sverige, till 

ytan stort, glest befolkat och med en internationaliserad och handelsberoende ekonomi.   

Enbart infrastrukturtillgångarnas betydande värde motiverar att dessa frågor belyses. I statens 

balansräkning för år 2017 uppgick det samlade bokförda värdet av statens materiella tillgångar till 

                                                           
6 Regeringen (2016), Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 
utveckling, Regeringens proposition 2016/17:21 
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572 miljarder kronor. 53 procent (308 mdr kr) av detta avser statens väg- och järnvägsanläggningar. 

Pågående nyanläggningar värderas till 75 miljarder kronor. Det bokförda värdet på statens 

fastigheter, mark och byggnader uppgår som jämförelse till drygt 40 miljarder kronor. 7 Till detta ska 

läggas de infrastruktur- och infrastrukturrelaterade tillgångar som ägs och förvaltas av statliga bolag 

och som i statens balansräkning redovisas som finansiella tillgångar. Dit hör exempelvis flygplatser 

(Swedavia), tåg (SJ AB, Green Cargo) och järnvägsstationer (Jernhusen). Även inom kommunsektorn 

finns betydande infrastrukturtillgångar, såsom kommunala vägnät, kollektivtrafiksystem, hamnar, 

VA-system, fjärrvärme m.m. 

Intresset i denna studie ligger inte enbart på dimensionen privat-offentligt utan även på olika former 

av statlig/offentlig förvaltning och ägarstyrning. Offentliga tillgångar kan ägas och förvaltas av 

nationella, regionala eller lokala myndigheter. De kan också ägas och förvaltas av statligt eller 

kommunalt ägda bolag. Offentligt ägda bolag kan ges en mer eller mindre fristående roll gentemot 

politiken. Affärsverk har historiskt varit en vanlig form för förvaltning av infrastruktur i Sverige. 

Juridiskt är ett affärsverk en förvaltningsmyndighet men finansieringen är till övervägande del 

avgifts- och marknadsbaserad. Bakgrunden till bildandet av affärsverksformen var att de skulle kunna 

bedriva sin verksamhet på ett mer självständigt sätt i förhållande till statsbudgeten. Under senare 

decennier har ett flertal affärsverk, såsom exempelvis Postverket och Statens järnvägar, omvandlats 

till statligt ägda aktiebolag, bl.a. då det medger en ökad grad av flexibilitet. De tre statliga 

affärsdrivande verk som kvarstår är Svenska Kraftnät, Luftfartsverket (LFV) och Sjöfartsverket.8  

2.3 Motiv för aktiv ägarstyrning 
I den offentliga debatten har det förts fram olika motiv och argument för en mer aktiv ägarstyrning 

samt ägarväxling av infrastruktur. Ett motiv som har förts fram för ägarväxling är att offentliga 

tillgångar skulle kunna säljas för att frigöra resurser för att investera i ny infrastruktur. Genom att 

sälja tillgångar med etablerad och låg riskbild kan, åtminstone rent teoretiskt, resurser frigöras för att 

investera i projekt som präglas av högre komplexitet, och där det är motiverat att det offentliga tar 

på sig den högre risken.  

Andra motiv har handlat om att öka effektiviteten i förvaltning, drift och underhåll, att öppna för 

innovation och entreprenörskap samt att skapa drivkrafter för alternativ och kompletterande 

användning av infrastrukturtillgångar, s.k. ”multiuse”. 

Redan 1990 presenterade utredningen Finansiering av vägar och järnvägar ett förslag som i korthet 

gick ut på att dåvarande Vägverket och Banverket skulle sälja de tillgångar som inte behövdes för den 

primära verksamheten samt att dåvarande Televerket skulle bolagiseras och säljas.9 Intäkterna från 

försäljningen föreslogs att användas för att bygga upp en statlig infrastrukturfond och ett statligt 

infrastrukturbolag, Vägfinansiering AB. Bolagets uppgift skulle enligt förslaget vara att investera i det 

statliga vägnätet. En särskild vägavgift baserad på bensinförbrukningen föreslogs gå oavkortat till 

bolaget för att det kunna betala omkostnader för drift och underhåll, räntor och amorteringar på 

upptagna lån samt ge avkastning till ägarna. Det statliga vägnätet skulle, enligt förslaget, på så vis 

finansieras helt utanför statsbudgeten.   

                                                           
7 Siffrorna är hämtade ur Ekonomistyrningsverket (2018), Statens resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017, ESV Rapport 2018:33 
8 Riksrevisionen (2018), Regeringens styrning av affärsverken, RIR 2018:5   
9 SOU 1990:86, Finansiering av vägar och järnvägar 
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År 2015 föreslog det privata initiativet Infrastrukturkommissionen att ägarväxling skulle testas som 

metod för att frigöra resurser och uppnå effektivare förvaltning av infrastrukturtillgångar.10 I 

rapporten föreslog de bland annat att den svenska järnvägens kraftförsörjning skulle kunna 

ägarväxlas genom att först samla alla delar av kraftförsörjningen i ett separat bolag för att därefter 

avyttra hela eller delar av bolaget till en privat aktör. Intäkterna till bolaget föreslogs bygga på att 

tågoperatörerna fakturerades för faktisk elförbrukning och att det skulle införas ett tydligt 

incitamentsystem som belönar driftsäkerhet och straffar driftavbrott.  

Från försäkringsbolag och pensionsförvaltare har det uttryckts intresse för ökade möjligheter att 

investera i infrastruktur. Försäkringsföretagen förvaltar sammanlagt över 4 000 miljarder kronor och 

många bolag är intresserade av att öka sina innehav i infrastrukturtillgångar.11 Infrastruktur anses 

lämpa sig väl för denna typ av investerare då den långsiktiga placeringshorisonten matchar 

försäkringsföretagens långsiktiga åtaganden. Investeringar i infrastruktur betraktas som en real 

investering och kan utgöra ett alternativ till fastigheter. Risken är relativt låg, avkastningen överstiger 

avkastningen på statsobligationer och de ger förutsättningar till riskdiversifiering i förhållande till 

andra mer konjunkturkänsliga tillgångsslag såsom aktier, obligationer och fastigheter.  

Ur ett bredare perspektiv handlar det om att se över statens ägande i sin helhet. En utgångspunkt 

kan vara att staten främst bör äga och förvalta tillgångar som marknaden inte kan hantera lika 

effektivt. Utifrån detta perspektiv går det att finna argument för att staten bör avyttra vissa typer av 

tillgångar, såsom exempelvis aktiekapital eller andra statliga bolag, och använda resurserna för att 

investera i nya infrastrukturprojekt som kräver att staten bär risken. 

Sammanfattat är de motiv till stöd för en mer aktiv ägarförvaltning och ägarväxling som förts fram 

följande:  

• att öka effektiviteten i förvaltning, drift och underhåll 

• att öppna för mer innovation och entreprenörskap  

• att frigöra resurser för att investera i ny infrastruktur 

• att skapa drivkrafter för alternativ och kompletterande användning av infrastrukturtillgångar, 

s.k. ”multiuse” 

• att öka möjligheterna för pensionsförvaltare och försäkringsbolag att investera i infrastruktur 

En central frågeställning är huruvida aktörer i offentlig eller privat sektor har bäst förutsättningar att 

förvalta och driva infrastrukturtillgångar. Kan resurser frigöras om det öppnas för ökad grad av privat 

ägande av befintliga infrastrukturtillgångar? Vilka skäl talar för att effektivitet och innovationsgrad 

kan öka i transportsektorn om förvaltningsformen växlar från myndighetsförvaltning till bolag? 

2.4 Rapportens disposition 
Kapitel 3 syftar till att placera in frågeställningarna historisk kontext, att ge en övergripande 

beskrivning av hur olika typer av infrastruktur ägs och förvaltas idag. De centrala begreppen beskrivs 

och sätts i relation närliggande frågeställningar kring investeringar i infrastruktur med privat kapital.  

                                                           
10 Infrastrukturkommissionen (2015), Infrastruktur i utveckling, Slutrapport från Infrastrukturkommissionen 
11 Se exempelvis Svensk Försäkrings remissvar ang. Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 
2017:13 
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I kapitel 4 sammanfattas relevanta teoretiska perspektiv kring frågor som rör privat eller offentligt 

ägande av tillgångar och bolag samt frågor kring marknad och konkurrens samt vertikal och 

horisontell integration av verksamheter.  

Kapitel 5 är översiktlig sammanfattning av empirisk forskningslitteratur vad gäller olika former av 

förvaltning och ägande av infrastruktur. Fokus ligger huvudsakligen på dimensionen privat och 

offentligt ägande och effekter av ägarväxling från offentligt till privat, då det är där 

forskningslitteraturen har sin tyngdpunkt.  

I kapitel 6 ges en belysning av några internationella exempel lite mer i detalj. Syftet är att på så sätt 

komma bakom de mer generella beskrivningarna och förhoppningsvis ge en bättre förståelse för de 

specifika förutsättningar och institutionella ramar som präglar de utvalda exemplen. Det avslutande 

kapitlet beskriver de generella ekonomiska förutsättningarna för ägarväxling samt översiktligt mer 

specifika förutsättningar och villkor avseende väginfrastruktur, järnväg, flygplatser och hamnar.  

3 Bakgrund och historik  
Hur olika typer av infrastruktur förvaltas, organiseras och finansieras varierar, mellan olika 

infrastrukturslag, mellan olika länder men också över tid. Infrastruktur är inte, och har aldrig varit, 

uteslutande ett offentligt ansvar. Jacobson & Tarr (1995) summerade historiska erfarenheter i USA, 

Frankrike och Storbritannien och konstaterade att variationen och mängden valmöjligheter mellan 

olika modeller för ägande, finansiering och drift av infrastruktur är fler än att det enkelt går att dela 

upp i ”privat” och ”offentligt”.12 En stor del av den infrastruktur som idag ägs och drivs offentligt har 

en gång byggts och förvaltats av privata aktörer, men det finns också exempel på det motsatta. En 

växelverkan över tid mellan olika förvaltnings- och ägarformer förefaller allmänt vara det normala.13 

Ett exempel på infrastruktur som växlat i mellan privat och offentligt ansvar är telefoni. Sverige blev 

under slutet av 1800-talet ett av världens mest telefontäta länder genom utbyggnaden av flera privat 

drivna telefonnät. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet arbetade det statliga 

Telegrafverket för att få kontroll över alla telefonnät i landet, vilket slutligen resulterade i ett statligt 

ägt monopol.14 Med början under 1980- och 90-talet avreglerades telemarknaden successivt och 

utvecklades till dagens lagreglerade och konkurrensutsatta marknad. Under de senaste decennierna 

har mobil telekommunikation och digitalisering revolutionerat telemarknaden med ett stort utbud av 

aktörer och tjänster.15 

Som exemplet telefoni visar så formar tekniken ofta förutsättningar och sätter gränser för vad som är 

möjligt att göra. Nya tekniska landvinningar påverkar affärsmodeller och möjligheten att sätta priser 

och ta betalt. Det som är den mest effektiva formen av ägande och förvaltning är inte nödvändigtvis 

en och densamma över tid. Ny teknik gör det exempelvis möjligt att bygga effektiva system för att ta 

betalt för användning av vägsystemet, vilket påverkar de allmänna vägarnas karaktär av kollektiva 

                                                           
12 Jacobson & Tarr (1995), Ownership and Financing of Infrastructure. Historical Perspectives, Policy Research 
Working Paper 1466, The World Bank 
13 Hasselgren, Björn (2018), Transport Infrastructure in Time, Scope and Scale, An Economic History and 
Evolutionary Perspective  
14 Tahvanainen, Karl Väinö (1994), Telekommunikation i Sverige under 140 år. Televerket 1853-1993, årsboken 
Daedalus 1994 
15 Pyddoke, Roger och Mattias Haraldsson (2012), Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna, 
Uppdragsforskningsrapport 2012:5, Konkurrensverket 
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varor. Detta innebär att de klassiska argumenten för offentligt ägande bygger på förutsättningar som 

är dynamiska och föränderliga över tid snarare än statiska och för all tid givna.    

Utöver tekniska förutsättningar har idéer, värderingar och strukturer i det politiska systemet format 

de beslut som rör infrastruktur och vilken roll privata aktörer och privat finansiering tillåts spela. 

Olika jämlikhets- och rättviseaspekter och politiska uppfattningar huruvida en viss vara eller tjänst 

ska karaktäriseras som en kollektiv nyttighet har exempelvis påverkat regelutformningen, graden av 

konkurrensutsättning och valet av finansieringsmodell. 

Andersson-Skog och Ottosson (2013, 2018) problematiserar den etablerade bilden av att 1990-talets 

omregleringsvåg skulle vara något historiskt unikt. Genom att studera sektorer som telefoni, järnväg 

och buss, post, flyg, elmarknad, vård, skola och apotek ur ett längre tidsperspektiv visar de att det går 

att urskilja flera olika faser när det gäller regelförändringar av marknader och monopol. Utvecklingen 

har präglats av att vad de kallar politiska entreprenörer förhandlat och köpslagit med staten, som i 

sin tur inte fungerat som en hegemonisk enhet. Olika statliga verk satt sin prägel på verksamheten 

och påverkat inriktningen inom olika sektorer. Skilda uppfattningar om statens roll och funktion har 

under olika perioder präglat utvecklingen inom transporter- och kommunikationer samt offentlig 

välfärdsproduktion. Valet av olika institutionella alternativ har ofta formats i ett spel mellan olika 

aktörer med olika maktresurser.16 

3.1 Hur ägs och förvaltas infrastruktur idag?  
Fokus i denna rapport är transportinfrastruktur. Infrastruktur är dock mer än väg och järnväg och 

som framgått av bakgrundkapitlet så varierar det hur olika typer av infrastruktur organiseras, 

finansieras och tillhandahålls mellan olika länder, men också över tid.  

En stor del av den infrastruktur som idag ägs och drivs offentligt har en gång byggts och förvaltats av 

privata aktörer och entreprenörer, men det finns också exempel på det motsatta. De olika formerna 

för att kombinera offentligt och privat ansvar inom infrastrukturområdet stor variationsrikedom. 

Tekniken formar förutsättningar och sätter gränser för vad som är möjligt att göra.  

I denna rapport ges ingen uttömmande och fullödig genomgång av hur olika faktorer har samspelat 

och lett fram till olika slutsatser kring finansiering, organisering och vägvalet mellan offentligt eller 

privat vad avser olika typer av infrastruktur. Det är värt att ha den sammanfattande bilden utifrån 

dagens svenska förhållanden, som ges i tabell 1 nedan, som en introduktion till den fortsatta 

diskussionen om relationen mellan privat och offentligt ansvar inom transportinfrastrukturområdet.  

 

 

                                                           
16 Andersson-Skog, L. och J. Ottosson (2018), Stat och marknad i historiskt perspektiv. Från 1850 till idag, 

Dialogos Förlag, samt (2013) Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv, Konkurrensverket, 
Uppdragsforskningsrapport 2013:3 
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Tabell 1. Ägande och finansiering av olika typer av infrastruktur 

Typ av infrastruktur Ägande Finansiering av utbyggnad Finansiering av drift Underhåll Anmärkning 

Väg (inkl. broar) Statligt – det allmänna vägnätet 
(98 500 km) 

Skattemedel, brukaravgifter, 
trängselskatter 

I huvudsak skattemedel Huvudsakligen 
upphandlad 

Öresundsbron ägs av ett svensk/danskt 
statligt bolag och är formellt klassad som 
enskild väg 
 
 

Kommunalt – gator i tätort 
(42 300 km) 

Skattemedel samt gatuavgifter som 
påförs fastighetsägare. 

I huvudsak skattemedel Ofta 
upphandlad, 
men inte alltid 

Gång- och cykelvägar är normalt också 
kommunala 

Enskilt/privat – skogsvägar, 
skaftvägar, mindre vägar främst i 
glesbygd (totalt ca 360 000 km 
varav ca 74 000 km med 
statsbidrag) 

I huvudsak privat kapital I huvudsak privat kapital, statsbidrag 
förekommer för vissa vägar 

Privat ansvar  

Järnväg (inkl. broar) I huvudsak statligt järnvägsnät 
 
Regionalt: tunnelbana och 
spårväg - Stockholm  
 
Kommunalt: spårväg – Göteborg, 
Norrköping (bygge pågår i Lund) 

Statlig skattefinansiering  
 
Landstingsskatt, statsbidrag samt 
trängselskatt, medfinansiering 
 
Kommunalskatt, statsbidrag, 
trängselskatt, medfinansiering 
 

Statligt: Skattemedel, banavgifter  
 
Regionalt/lokalt: Skattemedel, 
brukaravgifter (biljettintäkter) 
hyresintäkter, reklamintäkter, (SL har 
ca 50/50 fördelning mellan 
skattemedel och övriga intäkter 

Normalt 
upphandlad 
(utredning 
pågår om att 
överföra delar 
av underhållet 
för det statliga 
järnvägsnätet till 
egen regi) 

Konkurrens vad avser transporttjänster 
på spåren 
 
Arlandabanan är en OPS-lösning där 
järnvägen i grunden ägs av staten, men 
OPS-bolaget, A-Train AB, har koncession  
 
Kommersiella järnvägsföretag bedriver 
långväga trafik, viss regional trafik samt 
godstrafik - d.v.s. den trafik som de 
själva anser vara kommersiellt bärkraftig.  
 
Landsting/regioner är ansvariga för den 
regionala trafiken, liksom tunnelbana 
och spårväg. och den handlas normalt 
upp i konkurrens och bedrivs därmed av 
olika järnvägsföretag i avtal med 
respektive landsting/region. 

Hamn- och industrispår ägs av 
kommun eller kommunalt/privat 
bolag 
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Typ av infrastruktur Ägande Finansiering av utbyggnad Finansiering av drift Underhåll Anmärkning 

Fastigheter kopplade 

till annan infrastruktur, 

(stationer, hållplatser, 

depåer)  

Statligt, regionalt eller 

kommunalt, (myndighets-

förvaltning eller bolag) 

Skattemedel, avgifter, hyresintäkter etc. Skattemedel, avgifter, hyresintäkter 

etc. 

  

Service kopplad till 

väginfrastruktur:  

Rastplatser och 

drivmedelsstationer 

Rastplatser – statliga 

Drivmedelsstationer – privata 

Rastplatser – skattemedel 

Drivmedelsstationer – huvudsakligen 

privat kapital. Det finns statligt stöd till 

kommersiell service på landsbygden, 

såsom exempelvis bensinstationer. 

Rastplatser – skattemedel 

Drivmedelsstationer – huvudsakligen 

kommersiell finansiering. Det finns 

statligt stöd till kommersiell service 

på landsbygden, såsom exempelvis 

bensinstationer. 

  

Flygplatser 10 st. statliga – Swedavia Statliga och kommunala flygplatser – 
skattemedel 
 
 

Statliga, kommunala/regionala och 
privata flygplatser – driftsbidrag 
(skattemedel) brukaravgifter, 
hyresintäkter, reklamintäkter 

  

33 st. med regional el. kommunal 
huvudman 

Statliga och kommunala flygplatser – 
skattemedel 

  

2 st. med huvudsakligen privat 
huvudman (Skavsta, kommunalt 
delägarskap) 

Privata flygplatser – i huvudsak privat 
kapital  

  

Hamnar 50% av hamnarna är 100% 
kommunalt ägda bolag.  
 
50% är delvis privata, varav de 
privata är i majoritet i hälften av 
företagen. 

Skattemedel eller privat kapital Skattemedel (driftsbidrag), 
brukaravgifter, hyresintäkter 

Egen drift eller 
upphandlat av 
entreprenör 
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Elnät Det svenska elnätet har tre 
nivåer:  
 
Stamnät – Affärsverket Svenska 
Kraftnät 
 
Regionnät - de tre största 
regionnätsföretagen (Vattenfall, 
Eon, Ellevio) står tillsammans för 
cirka 98% av uttagen energi. 
 
Lokalnät – Cirka 60% ägs av 
Ellevio, Eon och Vattenfall. 
Resterande del, privata och 
kommunala aktörer. År 2017 
fanns 156 elnätsföretag som ägde 
och drev lokalnät 

Brukaravgifter Brukaravgifter  Två typer av nätkoncessioner,  
nätkoncession för linje och 
nätkoncession för område. 
Nätkoncession för område  
ger elnätsföretaget rätt och skyldighet 
att bedriva nätverksamhet inom ett 
geografiskt område upp till en viss 
spänningsnivå. Endast ett företag får 
inneha nätkoncession för område på en 
geografisk yta. Nätkoncession för linje 
ges för varje enskild kraftledning, oftast 
på högre spänningsnivåer. 

  



18 
 

Typ av infrastruktur Ägande Finansiering av utbyggnad Finansiering av drift Underhåll Anmärkning 

Fjärrvärme – 
anläggningar och nät 

Statligt ägda nät (Vattenfall) 
 
Kommunala nät (kommuner och 
kommunala bolag)  
 
Privat ägda nät (privata 
energibolag) 
 
Alla nät är av tekniska skäl lokalt 
begränsade  

Statlig och kommunal fjärrvärme – 
skattemedel och brukaravgifter.  
 
Enligt fjärrvärmelagen ska verksamheten 
bedrivas på affärsmässiga grunder. 
Fjärrvärmeavgifterna ska sättas så att 
intäkterna blir tillräckligt stora för att 
täcka kostnaderna för att leverera 
fjärrvärme och ge skälig avkastning. 
 
Viss utbyggnad kan ske med statligt stöd, 
exempelvis genom riktade 
investeringsstöd såsom det statliga 
investeringsstödet Klimatklivet. 
 
Privat fjärrvärme – privat kapital 
 

Statlig, privat och kommunal 
fjärrvärme – affärsmässig finansiering 
baserad på brukaravgifter.  
 

 Ett fjärrvärmeföretag med ledningsnät är 
skyldig att förhandla med en annan aktör 
om denne vill sälja värme till 
fjärrvärmeverk-samheten eller använda 
ledningarna för distribution av värme. 
Om någon överenskommelse inte kan 
träffas ska fjärrvärmeföretaget medge 
ett s.k. reglerat tillträde till 
rörledningarna om den aktör som begärt 
tillträde efterfrågar det. Skyldigheten att 
medge ett reglerat tillträde gäller endast 
prima värme samt att det inte föreligger 
risk för att anläggningen lider skada. 

Vatten och avlopp – 
anläggningar och nät 

Kommunalt monopol – 
kommunala bolag eller 
förvaltningar. 
 
Den dagliga driften och 
investeringar är i en del 
kommuner utlagt på 
entreprenad. En del mindre 
kommuner har valt att gå 
samman i gemensamma VA-
organisationer eller -bolag 
 

Brukaravgift och/eller skattemedel Brukaravgifter, självkostnadsprincip  Inne i fastigheter är det som regel 
respektive fastighetsägare som äger 
ledningarna. 
 
 

Fibernät Statligt (Telia Sonera), 
kommunalt, privat 
 
Cirka 200 av Sveriges kommuner 
har s.k. stadsnät. Över 95% av 
dem är kommunalt ägda, 
resterande ägs av privata aktörer. 

Utbyggnaden av fibernäten i Sverige sker 
framför allt på affärsmässiga grunder. 
Viss offentlig medfinansiering 
förekommer. 

Brukaravgifter   

Trådlösa nät – 3G och 
4G 

I huvudsak privat (statlig 
ägarandel i Telia) Telia, Telenor, 
Tele2, Tre samt Net1 har egna nät 
som de bygger genom 
samarbeten i nätbolag. Net1 äger 
själva hela sitt nät.  

Utbyggnaden av mobilnäten i Sverige 
sker framför allt på kommersiell grund. 
Viss statlig medfinansiering förekommer 

Brukaravgifter  PTS tilldelar större sammanhängande 
frekvensband, så kallade blocktillstånd 
genom auktionsförfarande. Operatörer 
med mobilnät ska släppa in samtalstrafik 
i sina nät från andra operatörer, till ett 
pris som är baserat på kostnaderna. 
 

Källa: Infrastrukturkommissionen (2015), Energimarknadsinspektionen (2018), PTS (2018) samt kompletteringar WSP 
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3.2 Infrastrukturens betydelse 
Infrastruktur är en viktig faktor för förutsättningarna för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet 

och ekonomisk tillväxt. Arbetsmarknadens funktionssätt påverkas t.ex. i hög grad av 

transportsystemet. Ökad tillgänglighet, kortare restider och ökad pålitlighet i trafiksystemet medger 

ett större avstånd mellan hem och arbete. Med fler arbetsplatser inom räckhåll förbättras 

matchningen på arbetsmarknaden och ökar arbetsgivarnas möjligheter att anställa rätt kompetens. 

Att varor kan transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt medför också att företagens 

logistik kan effektiviseras. Lägre transport och reskostnader leder till större potentiella marknader.  

Den nationalekonomiska forskningen utifrån neoklassisk teori kring infrastrukturens tillväxteffekter 

är relativt omfattande och sambanden mellan infrastrukturinvesteringar och långsiktig ekonomisk 

tillväxt är väl belysta. Makroekonomiska analyser tar sin utgångspunkt i tillväxtteori där investeringar 

i humankapital, FoU och infrastruktur fungerar som viktiga förutsättningar som skapar långsiktig 

ekonomisk tillväxt. Dessa studier analyserar i allmänhet hur en förändring i infrastrukturkapitalet på 

lång sikt påverkar den samlade produktionen i ett land eller i en region. Outputelasticiteten beskriver 

hur BNP förändras (i procent) om infrastrukturkapitalet ökar med en procent. 

Mikroekonomiska studier analyserar istället enskilda investeringsobjekt genom att väga samman 

nyttor och kostnader för enskilda projekt till ett samhällsekonomiskt netto. Studier influerade av ny 

ekonomisk geografi utgår i regel från en allmän jämviktsmodell som även innehåller en rumslig 

dimension. I likhet med den mikroekonomiska ansatsen har denna metod främst funnit sin 

tillämpning på transportområdet. Metoden baseras på hur förändringar i transportsystemet påverkar 

den lokala marknadspotentialen, ett mått som sedan används för att uppskatta investeringens 

effekter på inkomster, sysselsättning och befolkning, s.k. wider economic impacts (WEI) eller wider 

economic benefits (WEB). Metoden återspeglar interaktionen mellan transportinvesteringar, rumsliga 

agglomerationer och spridningseffekter.  

Förenklat kan man säga att studier utifrån dessa ansatser har det gemensamt att analysen utgår från 

hur kvantitativa förändringar i infrastruktur påverkar andra variabler, såsom tillväxt, sysselsättning, 

inkomst och befolkning. Den mer kvalitativa frågan om hur olika former av ägande och förvaltning av 

dessa tillgångar påverkar utfallet berörs i allmänhet inte. Vem som äger och förvaltar 

transportinfrastrukturen betraktas som en oberoende variabel och det förutsätts i allmänhet att 

målet för ägaren är att maximera den samhällsekonomiska nyttan, vilket kan sägas vara en förenklad 

bild av ägarrollens omfattande komplexitet. I avsnitt 4, Teoretiska perspektiv, utmanas denna bild 

och kompletteras med fler perspektiv. 

 

3.3 Transportsektorns olika grenar 
Förenklat kan transportsektorn delas upp i fyra olika grenar – i) nätverkstillgångar, ii) noder och 

knutpunkter, iii) gods- och persontransporttjänster samt iv) drift- och underhåll. De olika grenarna 

illustreras i figur 2 nedan. Transportinfrastrukturen illustreras av de två övre tårtbitarna – 

nätverkstillgångar samt noder och knutpunkter. Till nätverkstillgångar räknas alla vägar, järnvägar 

och belysnings-, kraftöverförings- och signalsystem etc. som binder samman ett transportsystem. 
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Noder och knutpunkter är de punkter i systemet där olika trafikslag möts, stationer för på-, om- och 

avlastning av gods och passagerare samt för service etc.  

De två nedre tårtbitarna avser tjänsteproduktion och är inte infrastruktur i sig men är tätt 

förknippade med den och verksamheterna har historiskt varit organisatoriskt mer eller mindre 

integrerade. Gods- och persontransporttjänster avser den verksamhet som förflyttar passagerare 

eller gods. Drift- och underhåll är all den verksamhet som krävs för att vidmakthålla anläggningarnas 

standard, att säkra framkomlighet för fordon samt verksamheter som syftar till att uppnå hög 

trafiksäkerhet och god tillgänglighet. I föreliggande studie intresserar vi oss primärt för 

infrastrukturtillgångar, d.v.s. de två övre tårtbitarna i figuren, men gränserna mellan de olika 

verksamhetsgrenarna är inte alltid glasklara. 

 

Figur 2. Transportsektorns olika grenar 

 

 

Graden av integration mellan transportsektorns olika verksamhetsgrenar har skiftat över tid och 

mellan olika transportslag, liksom graden av privat ägande och förvaltning. När järnvägen började 
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från ett statligt affärsverk med alla verksamhetsgrenar integrerade till att bli ett statligt ägt 

persontransportbolag där olika verksamhetsgrenar skildes av. År 2001 ombildades de sex 

divisionerna som affärsverket SJ då bestod av till egna aktiebolag. SJ AB, med ansvar för persontrafik, 

och Green Cargo AB med ansvar för godstransporter, var direktägda av staten. Jernhusen AB, med 

ansvar för fastighetsförvaltning, och ytterligare några dotterbolag samlades till en början i 

holdingbolaget Swedcarrier. Sedan 2009 är även Jernhusen direktägt av staten. 

Banverket organiserade sin utförandeverksamhet i ett eget verksamhetsområde, Banverket 

Produktion. År 2001 beslutade Banverket att konkurrensutsätta all byggnadsverksamhet med syfte 

att öka effektiviteten i verksamheten. Upphandlingarna har efter halvårsskiftet 2001 genomförts i 

konkurrens. Samma år beslutades att även Banverkets drift- och underhållsverksamhet skulle 

konkurrensutsättas, vilket genomförts gradvis genom successiva upphandlingar av enskilda kontrakt. 

För närvarande är i princip allt underhåll på det statliga järnvägsnätet upphandlat i konkurrens. År 

2010 bolagiserades Banverket Produktion och blev ett fristående, av staten helägt aktiebolag under 

namnet Infranord AB och är det största av de fyra bolag som dominerar marknaden för drift- och 

underhåll av järnvägsinfrastruktur. 

Vad gäller godstrafik så konkurrensutsattes den del av trafiken som utförs på det transeuropeiska 

transportnätet år 1996. År 2007 öppnades marknaden för godstrafik helt. Marknadsöppning för 

persontrafiken skedde successivt från slutet av 1980-talet och genomfördes fullt ut i december 2011 

då all nationell persontrafik konkurrensutsattes. Även den regionala kollektivtrafiken handlas upp i 

konkurrens. 

Politiskt går dock pendeln fram och tillbaka. Den 21 mars 2018 beslutade regeringen att tillsätta en 

särskild utredare med uppdrag att utreda hur viss verksamhet som avser drift- och underhåll av 

järnväg ska kunna överföras från Infranord AB till Trafikverket.17 De motiv som regeringen anför är 

att Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare måste ha tillräcklig kunskap om anläggningens 

tillstånd och behovet av underhållsåtgärder. Den bakomliggande tesen är att om mer 

underhållsarbete drivs i egen regi så ökar huvudmannens kunskap. Ett annat skäl som anges är 

bristande konkurrens mellan entreprenörer inom järnvägsunderhåll.  

Även inom andra infrastrukturslag har graden av konkurrens och integration mellan olika 

verksamhetsgrenar, samt inslaget av privat ägande och förvaltning, skiftat över tid. Men rent 

generellt kan utvecklingen från 1980- och 90-talen beskrivas i termer av vertikal separering, 

specialisering, avreglering och ökad konkurrensutsättning. De bärande motiven som anförts för dessa 

förändringar har varit att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. 

 

3.4 Aktiv ägarstyrning 
Olika ägare eller ägarkonstellationer har olika kompetenser och olika förutsättningar för att kunna 

styra en verksamhet. Olika förvaltningsformer skiljer sig också åt med avseende på styrkan i 

incitamenten för effektivitet. Traditionell myndighetsförvaltning är regelstyrd och har den 

operationella verksamhet och realiserandet av målsättningarna inom politikområdet i fokus. 

Myndigheters verksamhet är ytterst en del i verkställandet av demokratiskt beslutade mål inom 

                                                           
17 Regeringen (2018), Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket, Dir.2018:24 
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sektorsområdet. Eftersom de statliga myndigheterna lyder direkt under regeringen och 

huvudsakligen finansieras via anslag är förutsättningarna för politisk kontroll och styrning stor, liksom 

de formella möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande. Däremot är utrymmet för innovation 

och entreprenörskap i allmänhet mindre än i bolag som drivs på affärsmässiga grunder, vilket är helt i 

enlighet med en klassisk syn på offentlig sektor.  

Offentligt ägda bolag syftar också ytterst till att realisera målsättningar inom sektorsområdet eller 

inom anslutande områden, men utifrån krav på företagsekonomisk lönsamhet. Finansieringen sker i 

allmänhet på marknadsmässiga grunder och åtaganden som inte är företagsekonomiskt motiverade 

ska tydliggöras och regleras i särskild ordning. Över tid har inriktningen gått mot en mer 

professionaliserad ägarroll för staten, vilket har förstärkts sedan 1990-talet.18 I offentligt ägda bolag 

är transparensen och möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande generellt sett lägre jämfört 

med myndigheter. Däremot finns i allmänhet större utrymme för innovation och entreprenörskap.  

Inom näringslivet ägnas stor möda åt frågor som rör ägarstyrning och ägarväxling. Finns det andra 

ägare som är bättre lämpade ägare i nästa skede av ett företags utveckling? Finns det andra 

konstellationer av ägare som kompletterar varandra? Bör ett företag delas upp för att olika delar 

bättre kan hanteras av olika ägare? Bedömningen av vem som är bästa ägare baseras på vilken vem 

som bedöms ha bäst förutsättningar att generera högst lönsamhet, vilket också är den aktör som är 

beredd att betala mest för att överta ägandet.  

Inom skattefinansierad offentlig förvaltning är denna typ av frågor mer komplicerade då det utöver 

de rent ekonomiska argumenten också finns en politisk och demokratisk dimension när det gäller 

gemensamt finansierade och ägda tillgångar. Utöver avvägningar baserat på effektivitet och 

produktivitet kan det också finnas fördelningspolitiska aspekter att ta hänsyn till. Dessutom föreligger 

sällan de marknadsmässiga villkor som präglar det privata näringslivet.  

3.5 Ägarväxling 
Aktiv ägarstyrning handlar i detta sammanhang om att analysera vilken förvaltnings- och ägarform 

som är mest ändamålsenlig för olika infrastrukturtillgångar. Det handlar om att aktivt välja 

förvaltningsform – myndighets- eller bolagsform – och, om man väljer bolagsformen, ta ställning till 

vem eller vilka som är mest lämpade ägare för detta bolag. Ägarväxling av en befintlig 

infrastrukturtillgång innebär att förvaltningen övergår från en myndighet eller offentligt bolag till ett 

helt eller delvis privatägt bolag, alternativt att staten tar över ägandet av privat ägda 

infrastrukturtillgångar. Ur ett policyperspektiv är ägarväxling intressant om det leder till förbättrad 

effektivitet eller produktivitet på grund av en förändrad förvaltning från offentligt till privat, antingen 

genom avyttring eller koncession. 

Inom den kommunala sektorn är ägarväxling av fastigheter och bolag relativt vanligt. Även i staten 

har ägarväxling förekommit i viss omfattning. Men historiskt har det inte sällan handlat om att privat 

ägda infrastrukturtillgångar har förstatligats, såsom exempelvis telefonnätet i början av 1900-talet 

och de privata järnvägarna i mitten på 1900-talet. 

Vad gäller vägar sker en form av ägarväxling inom ramen för Trafikverkets översyn av 

väghållningsansvaret. Det är dock främst inte utifrån ett kapitalförvaltningsperspektiv där målet 

                                                           
18  SOU 2012:14, Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning, Betänkande av 
Ägarutredningen 
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enbart är att maximera nytta eller avkastning. Syftet med översynerna är att upprätthålla en 

samhällsekonomisk och rationell fördelning av väghållningen utifrån gällande principer och 

lagstiftning, att uppnå tydlighet i ansvarsfördelningen samt en rättvis kostnadsfördelning mellan 

kommuner och medborgare. Den gällande principen är att staten, genom Trafikverket, har ansvar för 

allmänna vägar på landsbygd och för det övergripande vägnätet i tätort. Kommunerna har 

huvudansvaret för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga vägnätet. 

Enskilda vägar är de som främst är till nytta för en eller flera fastighetsägare i vägens närhet. Enligt 

gällande regelverk kan en utredning förändrat väghållaransvar påbörjas om en allmän vägs funktion 

har förändrats eller om vägen inte längre behövs för allmän trafik. Om vägen ligger i tätort eller är 

helt belägen på detaljplanelagd mark med kommunalt huvudmannaskap innebär en eventuell 

förändring att vägen blir en kommunal gata. Om beslutet innebär att vägen förändras till enskild väg 

bildas normalt en gemensamhetsanläggning som ny väghållare för vägen. 

I figur 3 nedan ges en schematisk skiss av frågeställningarna i denna studie. En viss given 

infrastrukturtillgång kan förvaltas på olika sätt – i myndighet, affärsverk eller bolag. Affärsverk och 

myndigheter är alltid offentliga medan bolag kan vara privat ägda eller helt eller delvis offentligt 

ägda.  

Kopplat till förvaltnings- och ägarform är också frågan om finansiering. Infrastruktur kan vara 

skattefinansierad, såsom merparten av det allmänna vägnätet och järnvägsinfrastrukturen i Sverige, 

genom brukaravgifter eller en kombination av dessa. Infrastrukturtillgångar kan också finansieras 

med hyresintäkter och exploatering av fastigheter och mark. Det finns ingen nödvändig koppling 

mellan förvaltnings- och ägarform och val av finansiering. Såväl privata och offentliga bolag som 

myndigheter kan ha tillgångar som ytterst finansieras via skatter, hyror eller brukaravgifter.  

 

Figur 3. Schematisk bild av aktiv ägarstyrning och ägarväxling 
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Det är också viktigt att addera tidsperspektivet. All infrastruktur har en livscykel som kan delas in i 

minst fem olika faser; i) planeringsfas, ii) bygg- och anläggningsfas, iii) driftsfas, iv) reinvesteringsfas 

och slutligen v) avvecklingsfas. Varje fas kännetecknas av olika aktiviteter, kostnader, intäkter och 

riskbild. Aktiv ägarstyrning handlar om att analysera vilken förvaltnings- och ägarform som är mest 

ändamålsenlig för olika infrastrukturtillgångar i varje fas av livscykeln. 

3.6 Privata investeringar i infrastruktur 
Det finns flera olika former för privat engagemang i infrastrukturinvesteringar, bland annat genom 

upphandling av entreprenader och drift och underhåll. Men privata investeringar i infrastruktur med 

privat kapital sker internationellt i två grundläggande modeller; offentlig-privat samverkan (OPS) och 

Regulatory Asset Base (RAB). I OPS-modeller sätts priser i konkurrensen mellan olika aktörer under 

upphandlingsskedet. Det är framförallt då, när olika aktörer tävlar om att vinna kontraktet, som 

starka incitament för effektivitet uppstår. RAB-modellen bygger istället på att ersättningen till den 

privata aktören bestäms i återkommande och regelbundna förhandlingar inom ramen för en given 

uppsättning av förutsättningar och regler. Modellerna beskrivs lite mer utförligt nedan. 

3.6.1 Offentlig-privat samverkan (OPS) och ägarväxling 

Offentlig-privat samverkan (OPS) är ett samlingsbegrepp för olika modeller att involvera privat 

kapital i finansieringen av nya investeringar i infrastruktur eller andra bygg- och anläggningsarbeten, 

d.v.s. i bygg- och anläggningsfasen, men där projektbolaget även har ett ansvar för driften under en 

längre tid. Även om föreliggande studie primärt inte handlar om nya investeringar, så är 

beröringspunkterna mellan OPS och ägarväxling många och det kan därför vara värt att kort beskriva 

de vanligaste OPS-uppläggen då det kan öka förståelsen för hur olika ägarväxlingsupplägg skulle 

kunna se ut. 

Den vanligaste formen är kontrakts-OPS som innebär att den offentliga beställaren – det kan vara 

stat, landsting eller kommun – ingår ett avtal med en privat utförare. Utföraren är vanligen ett 

projektbolag som bildats för projektet. Då infrastrukturprojekt normalt sett är stora och komplexa, 

med betydande grad av risktagande, är projektbolaget ofta ett konsortium där olika 

entreprenörer/företag kombinerar sin expertis och delar på risken. Projektbolaget finansieras i 

allmänhet genom eget ägarkapital samt lån från banker och andra finansiella institutioner. OPS-

avtalet reglerar relationen mellan parterna och innehåller uppdragsbeskrivning, former och nivåer 

för ersättning samt fördelning av ansvar och risk. Den andra mindre vanliga formen kallas horisontellt 

eller institutionellt OPS och bygger på att den offentliga sektorn bildar ett gemensamt bolag – ett 

”joint venture” – tillsammans med en eller flera privata aktörer. Utöver dessa bägge former finns 

också blandvarianter där det offentliga går in som minoritetsägare i projektbolaget, eller tar på sig 

olika former av garantier eller en del av finansieringen genom anslag.  

Projektbolagets intäkter när anläggningen är i drift ska täcka kostnader för lån, löpande drifts- och 

underhållskostnader samt ge avkastning på ägarkapitalet. Storleken på intäktsrisken och 

fördelningen av risken mellan offentlig sektor och projektbolag kan skilja mellan olika OPS-upplägg. 

Koncession med intäktsrisk bygger på att projektbolaget tar in biljett-, väg- eller banavgifter från 

användarna, vilket är den enda intäkten för att täcka samtliga kostnader. En modell med full 

intäktsrisk för projektbolaget leder till högre finansieringskostnad – för att kompensera för den högre 

risken krävs högre avkastningskrav på det egna kapitalet och en högre riskpremie på de lån som 

behövs för att finansiera byggkostnaderna. Intäktsrisk leder också till en lägre förmåga eller 
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benägenhet att ta andra typer av risker. Det finns alltid osäkerheter förknippade med 

trafikprognoser, det kan handla om förändrade makroekonomiska förutsättningar, teknikutveckling 

som förändrar efterfrågan mellan olika trafikslag eller förändringar i trafiksystemet som gör 

avgiftsfria ruttalternativ mer attraktiva. Ju större dessa osäkerheter är, desto större skepsis bland 

potentiella investerare och därmed också sannolikt färre aktörer som konkurrerar vid upphandlingen.  

En annan modell är tillgänglighetsbaserad OPS. Projektbolagets intäkter utgörs då av 

tillgänglighetsavgifter från offentlig sektor. I den renodlade tillgänglighetsbaserade modellen är det 

en fast avgift som specificeras i avtalet och vars storlek anpassats för att täcka alla drift- och 

underhållskostnader, räntor och amorteringar samt ge avkastning till ägarna. Betalningarna från 

offentlig sektor startar när anläggningen är i drift. I denna modell bär offentlig sektor intäktsrisken 

vilket minskar projektbolagets totala riskexponering. Därmed är även avkastningskrav och riskpremie 

på lån lägre än fallet vid intäktsrisk. Tillgänglighetsbaserad OPS kan kombineras med brukaravgifter, 

men då betalas brukaravgifterna normalt sett till den offentliga sektorn som i sin tur betalar 

tillgänglighetsavgiften till projektbolaget. Modellen innebär att det offentliga bär hela intäktsrisken, 

men det ger också möjligheter att sätta avgifter som harmonierar och optimerar det övergripande 

trafiksystemet och som möter andra trafikpolitiska mål, vilket i sin tur kan öka förutsättningarna för 

ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av anläggningen. Det finns även hybridmodeller mellan 

tillgänglighetsbaserad OPS och OPS med intäktsrisk där det offentliga och privata delar på 

intäktsriskrisken.  

Vid ägarväxling av befintliga infrastrukturtillgångar är vissa av dessa osäkerheter och risker mindre, 

det föreligger exempelvis inte samma byggrisker och osäkerhet vad gäller trafik- och 

efterfrågeprognoser. Men andra osäkerheter vid ägarväxling är jämförbara med OPS vid 

nyinvesteringar, såsom makroekonomiska risker samt risker kopplade till teknikskiften och olika 

typer av förändringar i trafiksystemet som förändrar villkor och efterfrågan. Om en ägarväxling sker 

genom ett budgivningsförfarande kan det förväntas att ett upplägg med intäktsrisk ger färre 

budgivare jämfört med ett upplägg där ersättningen till bolaget är tillgänglighetsbaserad, allt annat 

lika. Om vi för tillfället bortser ifrån att det finns omfattande juridiska begränsningar för att ta ut olika 

typer av brukaravgifter på befintlig infrastruktur så påverkar valet av intäktsmodell inte bara 

riskbilden för bolaget, och därmed antalet budgivare och försäljningspris. Även de offentligfinansiella 

effekterna blir olika beroende på vald intäktsmodell, vilket vi studerar närmare nedan. 

3.6.2 Regulatory Asset Base (RAB) 

Ett alternativ till OPS för att få in privat kapital i infrastrukturinvesteringar är Regulatory Asset Base 

(RAB).19 Modellen är delvis ett svar på den utmaning som följer av de osäkerheter som väldigt långa 

kontrakt för med sig. Modellen är även ett alternativ då det är svag konkurrens i upphandlingsskedet.  

I korthet går modellen ut på att en privat aktör som investerat i infrastruktur regelbundet förhandlar 

om ersättningar och villkor. Modellen är långsiktig och kan ta flera år att introducera. Det är en form 

av incitamentsreglering som bygger på att det upprättas en oberoende ekonomisk tillsynsmyndighet, 

en offentlig aktör på armslängds avstånd från den beställande myndigheten. Om exempelvis en 

befintlig infrastrukturtillgång privatiseras upprättas ett incitamentsprogram. Vid regelbundet 

                                                           
19 För en mer utförlig beskrivning, se ITF (2018) Private Investment in Transport Infrastructure. Dealing with 

Uncertainty in Contracts, Research Report 2018 
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återkommande förhandlingar diskuteras effektivitetsmål mellan tillsynsmyndigheten och den privata 

aktören, exempelvis vart femte år. Då bestäms också ersättningen till den privata leverantören, dels 

utifrån en utlovad långsiktigt genomsnittlig avkastning på dess kapital, dels utifrån prestation i 

förhållande till målen. Om leverantören missar effektivitetsmålen blir ersättningen och avkastningen 

lägre, om de överträffar målen kan någon form av bonus utgå. Ett huvudansvar för 

tillsynsmyndigheten är att övervaka den privata operatören ur ett effektivitetsperspektiv, vilket 

stärker myndighetens förhandlingsposition gentemot leverantören när det är dags att omförhandla 

ersättning och villkor. 

RAB-modellen är inte beroende av brukaravgifter, den kan lika väl användas vid 

tillgänglighetsbaserad skattefinansiering. Modellen främjar öppenhet och ger effektivitetsincitament 

som normalt saknas i offentlig förvaltning. 

3.7 Offentligfinansiella effekter av ägarväxling 
Ett av de syften som lyfts fram för ägarväxling på Trafikverkets område är att frigöra resurser som 

kan användas för att realisera nyinvesteringar som inte ryms inom myndighetens ordinarie 

ekonomiska ramar. Är detta möjligt och vad krävs i så fall? För att söka ett svar på dessa frågor har vi 

inom ramen för denna studie utgått från fyra räkneexempel/scenarier: i) anslagsfinansierad 

investering, ii) lånefinansierad investering med brukaravgifter, iii) ägarväxling till statligt bolag samt 

iv) ägarväxling till privat bolag. Beräkningarna presenteras i appendix.  

I likhet med slutsatserna avseende OPS som presenterades i utredningen “Finansiering av 

infrastruktur med privat kapital?” finner vi att en övergång från statligt till privat ägande i 

normalfallet inte ger ökade resurser, varken för offentlig sektor eller för ekonomin i sin helhet. 

Däremot kan det innebära vissa andra statsfinansiella effekter av mer bokföringsmässig karaktär.  

En avgörande faktor både för hur ägarväxling av infrastruktur och olika OPS-lösningar påverkar de 

offentliga finanserna är vem som har det ekonomiska ägarskapet över infrastrukturtillgången, om 

tillgången klassificeras som inom eller utanför offentlig sektor. Den ekonomiske ägaren är den part 

som bär den största delen av risken och får den största delen av den avkastning som är förknippad 

med tillgången. Utgångspunkten för hur en tillgång ska klassificeras i nationalräkenskaperna är om 

offentlig sektor är ekonomisk ägare eller ej. Vem som juridiskt äger tillgången spelar i det avseendet 

princip ingen roll.20 

Eurostats har utvecklat principer och riktlinjer för hur OPS-projekt bör behandlas statistiskt, och sett 

över tid har det blivit en successivt skärpt tillämpning. Allt fler OPS-tillgångar i Europa klassificeras 

som liggandes inom den offentliga sektorn. Att inkludera privat kapital i 

överbryggningsfinansieringen i OPS-projekt innebär därför inte att man undkommer att de offentliga 

finanserna belastas, men det kan innebära att påverkan på vissa offentligfinansiella mått skjuts 

framåt i tiden. Den kritik som ibland riktas mot lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar, dvs. att 

det kan användas för att i närtid hålla tillbaka utgifter under utgiftstaket, är giltig också för OPS-

upplägg. Lärdomen är att OPS-program bör motiveras med ökad samhällsekonomisk effektivitet i 

investeringsverksamheten.21  

                                                           
20 SOU 2017:3 Finansiering av infrastruktur med privat kapital? 
21 SOU 2017:3 
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Koncessioner lyder under ett annat EU-regelverk. En koncession antas av Eurostat som grundregel 

ligga utanför den offentliga sektorn. Men om den offentliga parten står för huvuddelen av 

byggkostnaderna, om den offentliga parten garanterar mer än 50 procent av 

koncessionsinnehavarens lån eller om koncessionsavtalet garanterar vissa minimiintäkter till 

koncessionsinnehavaren påverkas det ekonomiska ägarskapet vilket innebär en klassificering inom 

offentlig sektor. För att kunna klassificeras utanför offentlig sektor krävs att marknads- och 

konjunkturrisken uteslutande ligger på koncessionsinnehavaren.22 

Det framgår visserligen av våra beräkningar att en ägarväxling kan innebära att statens finanser 

stärks, både vad avser statsbudgetens saldo och det finansiella sparandet. Men denna vinst är dock i 

grunden skenbar och ett resultat av statens trubbiga sätt att värdera sina tillgångar i onoterade bolag 

och/eller i avkastande reala tillgångar. Om staten hade gjort en marknadsmässig värdering av den 

aktuella infrastrukturtillgången hade resultatet blivit i ett rent nollsummespel, staten hade bytt 

tillgången mot likvida medel. Det hade inte påverkat det finansiella sparandet och därmed inte heller 

statens nettoförmögenhet. 

För att ägarskiftet ska generera reala offentligfinansiella effekter krävs att den privata aktören i något 

avseende kan förvalta tillgången på ett mer produktivt sätt, till exempel genom en mer 

kostnadseffektiv förvaltning eller genom att bättre tillvara tillgångens fulla potential att generera 

intäkter. I ett sådant läge skulle tillgången kunna generera ett försäljningspris som överstiger även ett 

korrekt bokfört värde i staten, det vill säga ett bokfört värde som återspeglar tillgångens faktiska 

avkastning. Detta skulle i sin tur kunna ge upphov till en ”real” realisationsvinst som de facto stärker 

statens förmögensställning.  

Det är också tänkbart att det kan uppstå reala offentligfinansiella effekter i ett läge med mycket 

ansträngda statsfinanser, då man genom en bantad statlig balansräkning skulle kunna förbättra de 

generella lånevillkoren. Argumentet är dock en aning långsökt eftersom en försäljning samtidigt 

innebär att staten avhänder sig en mycket stabil intäktsström, det vill säga den bantade 

balansräkningen torde inte i någon större utsträckning minska den risk som långivarna exponeras för.  

Slutligen, även om det skulle finnas möjlighet att genom ägarväxling skapa reala offentligfinansiella 

effekter så finns det formella hinder för Trafikverket att själva disponera över det frigjorda kapitalet. 

Enligt det finanspolitiska ramverket ska inkomster som uppkommer vid en försäljning av 

myndighetens tillgångar redovisas mot inkomsttitel i statsbudgeten. Det är alltså inte möjligt att 

specialdestinera sådana inkomster till nyinvesteringar i väg- och järnvägsinfrastruktur. 

En övergång från traditionell anslagsfinansiering till lånefinansiering med brukaravgifter ger av lätt 

insedda skäl ökade resurser, såväl för Trafikverket som för staten som helhet. I ett vidare 

samhällsekonomiskt perspektiv innebär dock inte övergången till avgiftsfinansiering ett resurstillskott 

utan en ren omfördelning inom skattebetalarkollektivet. Möjligen skulle man dock kunna hävda att 

avgiftsfinansieringen är mer samhällsekonomiskt effektiv än om man hade tagit in motsvarande 

intäkter till staten via skatter, detta eftersom man enligt ekonomisk teori då undviker de 

snedvridande effekter som ett ökat skatteuttag genererar.23 Å andra sidan, och under förutsättning 

                                                           
22 SOU 2017:3 
23 Inom samhällsekonomiska analyser på transportområdet återspeglas skattefinansieringens snedvridande 
effekter genom att investeringskostnaden multipliceras med 1,3. Motsvarande skattefaktor tillämpas dock inte för 
den del av en investering som är direkt hänförlig till finansiering med brukaravgifter (Se Trafikverket, 2018). 
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att nyttjandet av infrastrukturen är associerat med stora positiva externaliteter, skulle övergången till 

avgiftsfinansiering kunna innebära att investeringens samhällsekonomiska nytta minskar, i synnerhet 

om avgifterna sätts för att maximera de företagsekonomiska intäkterna. Och, vilket vi kommer 

återkomma till i senare kapitel, så föreligger omfattande legala begränsningar för möjligheten att ta 

ut brukaravgifter för infrastrukturtillgångar som finansierats med skattemedel. 

 

 

4 Teoretiska perspektiv 
Grundfrågeställningen i denna studie handlar om vad som är ändamålsenlig förvaltning och ägande 

av befintliga transportinfrastrukturtillgångar. Kan en mer aktiv ägarstyrning av befintliga 

infrastrukturtillgångar leda till ökad resurseffektivitet och, i så fall, under vilka förutsättningar? I den 

vetenskapliga litteraturen återfinns ett större antal teoretiska perspektiv kring frågor som rör privat 

eller offentligt ägande av tillgångar och bolag samt frågor kring marknad och konkurrens samt 

vertikal och horisontell integration av verksamheter.  

Transportinfrastruktur är ett område präglat av flera potentiella marknadsmisslyckanden. 

Infrastrukturtillgångar, såsom allmänna vägar, får exempelvis ofta stå som skolboksexempel på s.k. 

kollektiva nyttigheter. Höga investeringskostnader, låga marginalkostnader samt förekomsten av 

externa effekter har gjort att offentligt ägande och skattefinansiering länge varit huvudregeln. 

Som beskrivits ovan innebär teknisk utveckling att nya lösningar skapas, exempelvis vad gäller 

möjligheterna att ta betalt för nyttjande av allmänna vägar. Detta kan i sin tur kan öppna 

förutsättningar för andra affärs- och finansieringsmodeller. Infrastrukturens karaktär av kollektiv 

nyttighet kan alltså förändras över tid.  

I detta avsnitt beskrivs några relevanta perspektiv utifrån nationalekonomisk teoribildning. I senare 

kapitel följs detta upp med en analys av internationella erfarenheter och empiri, samt en spaning 

framåt om hur teknisk utveckling och nya tekniska landvinningar kan förändra förutsättningar och 

möjligheter. 

4.1 Neoklassisk teori – idealiserad ägarstyrning 
Ett traditionellt fokus för ekonomisk teoribildning om ägarskap av infrastruktur har handlat om risken 

för naturliga monopol. Förenklat kan det beskrivas som att teorierna utgår ifrån att en privat ägare 

antas maximerar vinsten, medan en offentlig ägare istället antas maximera samhällsekonomisk nytta. 

Om det då föreligger brister i konkurrens, så producerar den privata ägaren ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv för lite och tar ut ett för högt pris. Extremfallet är en situation där 

styckkostnaden faller ju mer som produceras, vilket i förlängningen innebär att en aktör tar över hela 

marknaden, vilket i litteraturen kallas naturligt monopol. Om ägaren är privat antas denna 

vinstmaximera, vilket innebär den enbart kommer att producera den kvantitet som ger upphov till 

störst monopolvinst. En lärdom utifrån denna ansats är att monopolet antingen måste regleras eller 

ägas av det offentliga om man ska undvika för låg kvantitet till för högt pris, sett ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Denna situation kan vara särskilt relevant för infrastruktur som 

präglas av nätverkseffekter (som järnväg) eller där marginalkostnaden är mycket låg. 
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Som nämndes ovan är ett annat exempel på marknadsmisslyckande är så kallade kollektiva varor. De 

kännetecknas av att de kan konsumeras av flera konsumenter samtidigt, den enes konsumtion 

tränger inte undan den andres möjlighet att konsumera samma vara. För dessa varor är det svårt för 

en privat ägare att ta betalt, vilket medför att det produceras en för liten kvantitet eller att det 

uppstår lönsamhetsproblem. Det klassiska exemplet är fyrar som alla har nytta av när någon väl har 

satt upp en sådan, eller allmänna vägar, så länge det inte förekommer trängsel.  

En kritik mot denna teoribildning har dock varit att dessa olika marknadsmisslyckanden i praktiken 

inte alltid är så kraftiga som påståtts, eller att aktörer på marknader frivilligt hittar sätt att lösa 

utmaningen. Det har till exempel byggts fyrar genom privata aktörers frivilliga samarbeten. Elinor 

Ostrom vann ekonomipriset till Nobels minne år 2009 för sina beskrivningar av liknande frivilliga 

samarbeten.24 Järnväg har också i många länder byggts av privata aktörer som konkurrerar med 

andra transportsätt, så att ett monopol knappast har uppstått. 

Teoribildningen kring dessa problem växte kraftigt när hänsyn togs till olika sorters asymmetrisk 

information och transaktionskostnader, oftast till följd av att staten respektive privata huvudmän har 

olika information.25 Det har gett upphov till en omfattande regleringsteori, som ofta syftat till att 

härleda optimal reglering under asymmetrisk information. Denna teoribildning är dock fortfarande 

snäv eftersom den normalt enbart fokuserar på prisbildningen, och på en stiliserad ägarfunktion som 

antingen är privat eller offentlig.  

En ännu viktigare kritik är att mycket av den tidiga forskningslitteraturen följer en tradition av 

”nirvana economics”, d.v.s. att en idealiserad statlig styrning eller statlig reglering alltid antas utgå 

från ett strikt agerande för att enbart optimera samhällsekonomisk nytta.  

4.2 Inkompletta kontrakt 
I slutet av 1990-talet väckte en ny teori uppmärksamhet som formaliserade den grundläggande 

tanken att även statligt anställda agerar utifrån de incitament som skapas för dem, en idé som 

tidigare även formulerats inom public choice-skolan (se nedan). I dessa modeller undersöks hur olika 

kontraktsformer och incitament kan ge upphov till skilda kvalitets- och kostnadsutfall. 

Teoribildningen bygger på att det politiska styret vill optimera samhällsnyttan utan några egna 

agendor, men politiker står dock inför valet att lämna utförandet till offentliga tjänstemän – vars 

incitament präglas av ett anställningskontrakt – eller till en privat aktör som agerar utifrån ett 

upphandlingskontrakt. Om avtalen kunde beskriva och omfatta alla tänkbara omständigheter och 

händelseförlopp, skulle samma utfall kunna uppnås både i offentlig som privat regi. 

Oliver Hart, som vann ekonomipriset till Nobels minne 2016, har tillsammans med sina kollegor 

bedrivit forskning som bygger på det realistiska antagande att framtiden inte fullständigt kan 

avhandlas i avtalen.26 Det ger upphov till en stor skillnad mellan offentligt och privat utförande. En 

offentlig tjänsteman som under utförandet upptäcker att kvaliteten och kostnaderna utvecklas sämre 

än vad som förutsågs i kontraktet, eller att större möjligheter till förbättring uppstår, kan inte själv 

                                                           
24 Se t.ex. Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
25 Framträdande namn här är bl.a. Ronald Coase och Oliver Williamson. 
26 Se t.ex. Hart, Oliver, Shleifer, Andrei and Robert Vishny (1997) "The Proper Scope of Government: Theory and 
an Application to Prisons", Quarterly Journal of Economics, 112(4) (1997) 1126–61 samt Hart, Oliver (2017), 
“Incomplete Contracts and Control”, American Economic Review 2017, 107(7) 
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tjäna på att utnyttja dessa och står inte heller själv för några risker. Det innebär å ena sidan att denne 

inte har incitament att t.ex. försämra kvaliteten för att spara pengar. Å andra sidan är incitamenten 

små att utnyttja möjliga kostnadsbesparingar som kan upptäckas under kontraktets utförande eller 

att arbeta innovativt med potentiella förbättringar. 

En privat utförare däremot står för risken och möjligheterna som uppstår till följd av sådant som inte 

stipulerats i avtal. Det innebär i allmänhet större incitament att ta tillvara möjliga 

kostnadsbesparingar. När det gäller kvaliteten går incitamenten åt olika håll. Å ena sidan kan en 

privat utförare ha incitament att snåla på kvalitet i dimensioner som inte specificerats i kontraktet. Å 

andra sidan kan en privat utförare ha större incitament att ta fram kvalitetshöjande innovationer, 

och föreslå omförhandling av kontraktet på grund av dessa. Men motsatsen kan också tänkas, det vill 

säga att en privat aktör vill förhandla om kontraktet för att sänka kvalitetskraven för att på så sätt 

kunna pressa ner kostnaderna. Risker för detta föreligger exempelvis efter en upphandling som 

präglats av hård priskonkurrens mellan flera aktörer. 

Strängt taget berör Harts m.fl. modell inte ägande av offentliga tillgångar, utan utförande av en 

uppgift. När en upphandling vinns av en privat aktör förekommer i praktiken många olika varianter 

på hur förfoganderätten för tillgångar som behövs helt eller tillfälligt kan övertas av den privata 

aktören. Även för förvaltningen av själva tillgången gäller dock att en privat aktör kan ha större 

incitament att finna värdehöjande innovativa användningar. 

En annan begränsning i modellen är att den utgår från att det politiska styret inte har någon annan 

agenda än att optimera den samhällsekonomiska nyttan. I flera decennier har dock forskare inom 

public choice försökt att analysera hur målen och bevekelsegrunder för den politiska styrningen och 

för offentliga organisationer i realiteten kan avvika från optimum. Om detta diskuteras nedan. 

4.3 Institutionell teori och public choice  
Teoribildningar inom institutionell teori och ”public choice” intresserar sig för frågan hur statens och 

andra institutioner faktiskt fungerar när hänsyn tas till de politiska och administrativa aktörernas 

agendor. James Buchanan, som vann ekonomipriset till Nobels minne 1986, är en känd företrädare 

för området och har försökt härleda politiska beslut och ställningstaganden utifrån de incitament en 

politiker har som väger sannolikheter att locka olika grupper av marginalväljare, under antagande att 

beslutsfattarna agerar nyttomaximerande. 

William Baumol (1990) har vidareutvecklat teorin till att analysera hur en ond cirkel uppstår där 

politiken hämmar konstruktivt entreprenörskap, och i stället gör det lönsamt för många att vara 

entreprenöriella i sina försök att påverka politiken med lobbying eller rentav korruption för att vinna 

fördelar, så kallad ”rent seeking”.27 Baumols analys fick stort genomslag, inte minst därför att det 

tydliggjorde att utformningen av ett samhälles institutioner spelar stor roll för att kanalisera 

entreprenörskap i mer eller mindre konstruktiva former.  

Det institutionella perspektivet har fått stor betydelse för ekonomisk teoribildning, inte minst inom 

ekonomiskt-historiska analyser.28 Teorierna har bidragit till en ökad förståelse för hur såväl informella 

                                                           
27 Baumol, William J., 1990. Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive. Journal of Political 
Economy 98 (5), 893–921. 
28 En förgrundsgestalt inom denna inriktning är Douglass C. North. Se exempelvis "Institutions." Journal of 

Economic Perspectives, 5 (1): 97-112. 
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som formella institutioner strukturerar politisk, ekonomisk och social interaktion. Under hela 

historien har institutioner utformats för att skapa ordning och minska osäkerhet vid olika former av 

transaktioner, samarbeten och avtal. Utöver de sedvanliga ekonomiska parametrar som finns med i 

ekonomisk analys så påverkar även institutionerna transaktions- och produktionskostnaderna och 

därmed även förutsättningarna för lönsamhet och möjligheten att bedriva ekonomisk verksamhet. 

Institutioner utvecklas stegvis och vår historia är i stor utsträckning en historia om institutionell 

utveckling, vilket i sin tur präglar ekonomins generella incitamentsstruktur. När denna struktur 

förändras påverkar den riktningen för den ekonomiska utvecklingen mot tillväxt, alternativt mot 

stagnation eller nedgång.  

Det intressanta i detta sammanhang är ägarskap av infrastrukturtillgångar, inte enbart en reflektion 

av samhällets institutioner. En intressant frågeställning är hur, och om, Sveriges institutioner tillåter 

och främjar ägarväxlingar för att löpande försöka hitta den bästa möjliga ägarformen.  

Ett samhälles institutioner för ägande och styrning av infrastrukturtillgångar är en av de viktigaste 

förklaringsfaktorerna bakom utveckling och produktivitetstillväxt. Den insikten förknippas ofta med 

nobelpristagaren Douglass C. North, men är numera en utbredd syn bland ekonomer. Även om tesen 

ofta tillämpas på ekonomisk tillväxt i sin helhet, så fokuserade Norths banbrytande vetenskapliga 

artikel just på en transportnäring, nämligen fartygstransporter till havs.29 Ursprunget till denna artikel 

var Norths observation att en huvudkälla till produktivitetsförbättringar i sjöfarten under perioden 

han undersökte inte var teknologiska förbättringar, utan institutionella framsteg som minskade 

risken för piratattacker och främjade större hamnar med skalfördelar.  

Liknande studier finns också avseende järnväg. A. D Chandler visade i sin banbrytande bok “The 

Visible Hand” hur en institution – det moderna storföretaget – växte fram som en respons på 

förändrade villkor för produktion och distribution.30 Det moderna storföretaget, med specialiserad 

lednings- och styrningskompetens, hade helt andra förutsättningar att hantera den ökade 

komplexitet som följde av den teknologiska utvecklingen. Enligt Chandler visade sig denna utveckling 

först inom järnvägssektorn, där denna typ av stora, professionella organisationer var en förutsättning 

för järnvägens utbyggnad, vilket i sin tur möjliggjorde den typ av storskalig produktion och 

distribution som kännetecknar moderna, utvecklade ekonomier.  

Institutioner är inte minst viktiga därför att de påverkar hur sårbar styrning av offentliga tillgångar är 

för lobbying och intressepåverkan från grupper som bevakar sina revir (budgetmaximering), sina 

ekonomiska egenintressen, eller vill gynna sina politiska stödgrupper (klientelism). OECD har till 

exempel konstaterat att statliga bolag är vida överrepresenterade i korruptionsaffärer.31  

I ekonomisk bemärkelse är det dock förmodligen viktigare hur politiska beslutsfattare använder 

offentliga tillgångar för olika politiska eftergifter till marginalväljare. I Sverige har t.ex. konstaterats 

att infrastrukturinvesteringar ofta görs av andra bevekelsegrunder än den beräknade 

                                                           
29 North, Douglass C. 1968. "Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600-1850" The Journal of 
Political Economy. 76 (5) pp. 953-970. 
30 Chandler, A. D. (1977), The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard 

University Press 
31 OECD (2014). 
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samhällsekonomiska nyttan.32 Risken för sådana mindre lönsamma investeringar kan påverkas av 

institutioner inom ramen för vilka investeringsbesluten fattas. 

Bland grupper som lyckas tvinga fram eftergifter från politiskt styrda verksamheter har till exempel 

varit piloter, hamnarbetare eller renhållningsarbetare. I samtliga dessa fall har i Sverige 

konkurrensutsättning och ökande privata inslag varit ett sätt att ge verksamheterna en ägare som 

bättre står emot de politiska påtryckningarna. Sådana påtryckningar kan naturligtvis också komma 

från företag. Exempelvis har flygbolag i Europa hittills lyckats påverka regleringen av flygplatsers 

slottider så att de fördelas baserat på historiska rättigheter. De privatiserade flygplatserna Heathrow 

och Gatwick, har dock till viss del kunnat åstadkomma en mer flexibel allokering av slottider genom 

att, inom ramen för regelverket, uppmuntra en andrahandsmarknad. 

Många länder har experimenterat med olika institutionella former för ägande och styrning av 

infrastruktur. Danmark har exempelvis en modell som innebär att ett av den danska staten helägt 

bolag ansvarar för hela processen inklusive finansiering och design samt byggnation och drift av 

specifika projekt. Modellen har, förutom Öresundsförbindelsen, tillämpats för förbindelsen över 

Stora Bält och nu för förbindelsen över Fehmarn Bält. Respektive projekt drivs som ett dotterbolag.33 

Ett annat exempel är Norge där det helstatliga bolaget Nye Veier A/S bildades år 2015. Bolaget har 

till uppgift att planera, bygga samt sköta drift och underhåll av viktiga statliga huvudvägar. Bildandet 

av bolaget syftade till att planering och byggande av nya vägar skulle ske snabbare och mer 

kostnadseffektivt än vad som tidigare varit fallet i Norge. Liknande former förekommer i flera EU-

länder. 

Denna process är ingalunda avslutad. Där finns insikter och lärdomar om förbättringsmöjligheter som 

Sverige kan dra nytta av. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att tidigare erfarenheter inte bör vara 

den enda avgörande faktorn. De teknologiska förutsättningarna ändras och öppnar nya behov och 

möjligheter att finslipa eller rentav se över institutionernas utformning och ägarformer.  

Exempelvis ökar möjligheterna att mäta kvantitet och kvaliteten i transportsystem. Därmed 

förändras förutsättningarna för institutionella former där statliga aktörer i mindre utsträckning styr 

genom egen drift och reglering, och i större utsträckning betalar konkurrerande operatörer för 

kvalitet i olika dimensioner. Även användare kan enklare betala i proportion till nyttjande, vilket ofta 

leder till bättre resursutnyttjande.  

4.4 Beslutssplittring 
En annan relevant aspekt som rör ägande och förvaltning av infrastruktur är att beslutskompetens 

och ansvarsfördelning för investeringar kan vara splittrad på flera olika instanser. Även om alla parter 

i princip har incitament att verka för bästa gemensamma utfall, kan samarbeten försvåras till följd av 

oklara gränsdragningar mellan ansvarsområden, olika åsikter om detaljer eller rena revirstrider. 

En del av problematiken handlar om svårigheten för en central planerare att tillgodogöra sig all 

relevant information som finns fördelad hos många olika individer och aktörer, så som F. A. Hayek 
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argumenterade i ett flertal olika analyser.34 Även om rätt information finns tillgänglig, kan emellertid 

olika instanser göra olika prioriteringar vars värde inte vägs ihop ordentligt.  

En delvis annan problematik har lyfts fram av den amerikanske ekonomen Charles Tiebout som blev 

känd bl.a. för sin analys av hur ett splittrat offentligt beslutsfattande i kommunala enheter och nivåer 

hindrade övergripande investeringar som gynnar hela regionen. Det finns empiriskt stöd för denna 

effekt i internationell forskning.35 Detta kan bli särskilt påtagligt i de fall en kommunal investering 

främst skapar nytta som i första hand tillfaller invånare i andra kommuner, vilket inte är ovanligt.  

Splittringen i offentligt beslutsfattande kan tala både för och emot ägarväxling. På olika håll i världen 

har olika kommuner provat att går ihop och lägga utvecklingen av ett gränsområde i ett gemensamt 

utvecklingsbolag som ofta får ägandet av marken och en långtgående beslutanderätt.  

När det gäller infrastrukturtillgångar kan också nya möjligheter uppstå i samband med ny teknik till 

s.k. ”multiuse”, dvs. användning för flera ändamål. I sådana fall kan en ägarväxling till en aktör som är 

bra på att sammanhållet utveckla dessa kombinationer vara fördelaktig. Flera exempel på hur ny 

teknik kan väntas ge upphov till nya möjligheter till ”multiuse” ges i ett senare kapitel. 

4.5 Innovationsförmåga och entreprenörskap 
Den potential till utveckling som kan uppstå när innovativa entreprenörer tillåts verka kan ses som 

underrepresenterad i den forskning som ovan refererats. Innovativa entreprenörer kan bli särskilt 

viktiga om det finns skäl att tro att potentialen för innovationer växer, viket vi i ett senare kapitel 

beskriver. Teknik- och samhällsutvecklingen ökar sannolikt potentialen för innovativa användningar 

av befintliga infrastrukturtillgångar.  

Entreprenörskap kan beskrivas som förmågan och viljan hos personer att upptäcka och skapa nya 

ekonomiska möjligheter genom nya idéer och kunskap, eller genom att kombinera tillgångar eller 

tjänster på nya sätt.36 Entreprenörer skapar värde genom att omsätta nya idéer till praktiska 

lösningar och framgångsrikt kombinera och använda resurser på nya sätt. I den ekonomiska 

litteraturen benämns ibland detta värde som ”entreprenörsränta” eller ”entreprenörsvinst”, som är 

en ersättning i kronor som ligger högre än den vinst som motsvaras av den riskjusterade räntan. 

Entreprenörskap är förknippat med risktagande och tar man hänsyn till alla de förluster som är 

förknippade med misslyckade entreprenöriella försök är den genomsnittliga avkastningen på 

innovativ verksamhet blygsam. Men möjligheten till entreprenörsräntor är en central drivkraft för 

entreprenören att söka efter och utveckla olika idéer.37  

Joseph Schumpeter är en av de tidiga teoretikerna kring entreprenörskapets betydelse för ekonomisk 

utveckling. Enligt Schumpeter är entreprenören en aktör som driver hela det ekonomiska systemet 

framåt, initialt i motvind då det normalt finns ett motstånd mot det som är nytt och oprövat. 38 Nya 

idéer, ny teknik och nya organisationsformer utmanar gamla ordningar och strukturer, gamla 

produkter och produktionsmetoder slås hela tiden ut av nya. Schumpeter beskrev processen som 
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kreativ förstörelse. Om en innovation visar sig fungera och skapa värde bryts motståndet i allmänhet 

ner vilket i sin tur banar väg för nya innovationer. Det kan dels handla om att göra liknande saker 

igen på nya områden, dels inspirerar den vinst som en framgångsrik entreprenör skapar andra att 

följa i dennes fotspår. Schumpeter menar att detta är en förklaring till att innovationer ofta kommer i 

vågor, där ett genombrott ofta följs av flera som arbetar sig likt en vågrörelse genom hela det 

ekonomiska systemet.  

Israel Kirzner är ytterligare en av de mest kända teoretikerna som tidigt framhävt entreprenörskapets 

betydelse för innovationer.39 En avgörande aspekt i Kirzners resonemang är att innovationsförmåga 

inte bara är en tjänst som ett företag kan köpa eller anställa. I stället är det en egenskap, medfödd 

eller åtminstone en som kräver träning. Kirzner använder begreppen “discovery” och ”alertness” för 

att beskriva den entreprenöriella processen och entreprenörers grundläggande kvaliteter. Begreppen 

refererar till förmågan se och upptäcka nya omständigheter och förhållanden, eller sådana som är 

kända men som i olika avseenden är förbisedda eller outnyttjade, samt förmågan att realisera detta i 

nya ekonomiska möjligheter som ingen tidigare har insett. Entreprenören kan exempelvis förutse 

efterfrågan på en ny produkt eller tjänst som hittills inte producerats. Eller upptäcka 

arbitragemöjligheter på marknaden, dvs. möjligheten att sälja en undervärderad produktionsfaktor 

till ett högre pris någon annanstans. 

De innovationer som en person med entreprenörsförmåga hittar måste således inte nödvändigtvis 

handla om helt nyskapande innovationer. Ofta kan det i stället handla om att se kombinationer eller 

”multiuse” av tillgångar. En entreprenör kan se möjligheter att slå ihop olika tillgångar för att 

möjliggöra nya användningar eller ett bättre utnyttjande av tillgångarna.  

Innovationsförmåga finns naturligtvis inte enbart hos fristående entreprenörer. Stora företag och 

myndigheter kan i olika utsträckning lyckas attrahera anställda med olika typer av entreprenöriell 

förmåga. Bilföretag har till exempel renodlat förmågan att driva teknikutveckling stegvis i hård 

konkurrens med andra bilföretag. Det kan vara en förklaring till att bilen har utvecklats en hel del, 

medan vägar rätt mycket liknar vägar för 50 år sedan.  

Bland riskkapitalbolag som investerar i nydanande företag talas mycket om specialisering av den 

entreprenöriella förmågan. Det har där blivit en självklarhet att byta VD och ägarkonstellation 

återkommande för att matcha den med de utmaningar som en verksamhet väntas möta i nästa 

utvecklingsskede. Även förmågan att matcha verksamhet med ägare är numera en egen och högt 

specialiserad kompetens. 

4.6 Ägarstyrningskompetens 
Detter och Fölster visar att det har uppstått en stor skillnad mellan kompetensen att förvalta 

finansiella tillgångar, och kompetensen att ägarstyra och förvalta utvecklingen av reala tillgångar som 

bolag, mark eller fastigheter.40 I näringslivet finns dessa kompetenser ofta helt åtskilda i olika 

verksamheter som antingen har en finansiell inriktning eller en inriktning som investmentbolag eller 

riskkapitalbolag. 
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Enligt Detter och Fölster finns det en stor potential att utveckla ägarstyrningskompetens även i 

offentlig sektor. Idag sker exempelvis ägarstyrning av statliga bolag av politiker och politiskt tillsatta 

tjänstemän, ofta via departementsanställda som sitter i bolagens styrelser. Andra tillgångar förvaltas 

av myndigheter eller av kommuner och landsting.  

Enligt detta resonemang finns ofta betydande vinster av att skapa ett renodlat offentligt ägarbolag 

för offentliga tillgångar som fokuserar på ägarstyrningskompetens med en liknande kompetens som 

privata riskkapitalbolag har. Ett sådant ägarbolag har också rätt förutsättningar för att ingå olika avtal 

med privata aktörer när det finns en poäng med det.  

Det finns också kritiker mot de modeller som utgår från detta perspektiv och som menar att offentlig 

service och offentliga tillgångar inte enbart bör styras utifrån affärsmässiga principer. Under rubriker 

som Public Value Management (PVM), New Public Service (NPS) och New Public Governance (NPG) 

samlas och sammanfattas teorier som betonar begrepp som demokrati, medborgarskap, social 

hållbarhet, legitimitet och samhällsnytta och som menar att detta påverkar vad som bör utgöra de 

normativa grunderna för offentlig sektor. Enligt dessa perspektiv finns det ett egenvärde i 

demokratisk styrning, kontroll och ansvarsutkrävande, aspekter som i de mer renodlat ekonomiska 

modellerna riskerar att få en alltför undanskymd roll.41  

4.7 Sammanfattning av teori 
Teorigenomgången ger inget entydigt svar på frågan vad som är den mest ändamålsenliga formen av 

ägande och förvaltning av transportinfrastruktur. Några lärdomar kan dock sammanfattas. Det finns 

en relativt omfattande litteratur som visar att infrastrukturtillgångar är en mycket viktig 

förklaringsfaktor bakom ekonomisk utveckling och produktivitetstillväxt. Ett samhälles institutioner 

för ägande och styrning av infrastruktur är därför en angelägen fråga. Det är också entydigt att 

transportinfrastruktur karaktäriseras av flera marknadsmisslyckanden som motiverar olika typer av 

offentliga ingripanden och åtgärder. Utan statligt intervenerande är risken stor att det skulle byggas 

för lite infrastruktur som skulle kosta för mycket att nyttja, sett ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv.  

Samtidigt visar genomgången att den neoklassiska teorin kan sägas präglas av en förenklad syn på 

vilken målfunktion som styr olika typer av aktörer. Utifrån såväl kontraktsteori som institutionell 

ekonomi och public choice går det att ifrågasätta det förenklade antagandet att staten entydigt styr 

mot samhällsekonomisk effektivitet. Olika aktörer inom den offentliga förvaltningen kan drivas av 

olika, och ibland delvis motstridiga agendor och intressen. Särintressen kan påverka det politiska 

beslutsfattandet och infrastrukturpolitiken kan av politiska partier användas för att vinna strategiskt 

viktiga väljargrupper. En idealiserad och förenklad syn på ägarstyrning riskerar att bli statisk och 

bortse från aspekter som rör utvecklings- och innovationsförmåga samt utrymmet för 

entreprenörskap. Den riskerar också att bortse från, eller underskatta, betydelsen av specifik 

ägarstyrningskompetens.  

Utifrån de kontraktsteoretiska resonemangen blir en slutsats att offentlig regi har fördelar när det 

finns relativt stora risker förknippade med att utförare snålar på kvaliteten på ett sätt som inte kan 

mätas och avtalas om, och när samtidigt möjliga kvalitets- eller produktivitetshöjande innovationer 
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inte är särskilt sannolika. Däremot finns skäl att kontraktera privata utförare i de fall då dessa aktörer 

har större potential att realisera kvalitets- eller produktivitetshöjande innovationer. Det förväntade 

värdet av dessa kvalitets- eller produktivitetsförbättringar ska också väga upp kostnader för 

upphandling, uppföljning och kontroll av kontrakt samt den privata aktörens avkastningskrav.  

Utifrån enbart teoretiska resonemang är det således svårt att härleda entydiga slutsatser om vem 

som är bäst lämpad att äga och förvalta transportinfrastruktur. I slutänden är det en empirisk fråga 

att studera hur olika modeller presterar, vilket är temat för nästa kapitel. 

5 Översikt av empirisk forskning 
Som konstaterades i föregående kapitel finns det utifrån neoklassisk ekonomisk teori ett starkt stöd 

för att transportinfrastruktur huvudsakligen ska betraktas som ett offentligt ansvar, där offentligt 

ägande är huvudregel. Andra teoretiska perspektiv utmanar den slutsatsen, bland annat utifrån 

perspektivet att den neoklassiska teorin utgår ifrån en för snäv och förenklad syn på offentliga 

aktörers drivkrafter, incitament och agerande.  

Grundsyftet med föreliggande kapitel är att översiktligt sammanfatta empirisk forskningslitteratur 

inom området. Vilka lärdomar går att dra från tidigare erfarenheter av olika former av förvaltning och 

ägande av infrastruktur? Fokus ligger huvudsakligen på dimensionen privat och offentligt ägande och 

effekter av ägarväxling från offentligt till privat, då det är där forskningslitteraturen har sin 

tyngdpunkt. Så även om det kan finnas skäl att nyansera bilden av ägarväxling så begränsas denna 

ambition något av att den akademiska litteraturen huvudsakligen har fokuserat just på skillnaden 

mellan privat och offentligt ägande.  

En tillbakablick i historien visar att ett flertal utvecklade länder under 1970- och 1980-talen inledde 

en våg av förändrat ägarskap, från offentlig till privat ägo.42 Efter att först ha mötts med skepticism 

växte successivt ett stöd fram för att en variation av ägarformer är en god grund för 

statsförvaltningen.43 Frågan om hur, och av vem, resurser bäst förvaltas är dock inte ny utan har varit 

en fråga för många kulturer genom historien. Från antikens Grekland, där staten förvaltade gruvor 

och skogar, eller Ch’indynastin i Kina med statligt monopol på järn, till romarriket där privata aktörer 

utförde nästan samtliga av statens tjänster.  

Millward (2005) analyserar hur energi-, transport- och telekommunikationssektorerna har 

organiserats och reglerats i Västeuropa under perioden från 1830 fram till 1990-talet.44 Utvecklingen 

beskrivs i tre huvudsakliga “vågor”, eller perioder, som var och en domineras av vissa trender och 

utvecklingsinriktningar. Den första vågen, perioden från 1830 fram till förra sekelskiftet, präglades av 

uppbyggnad, nyanläggning, stora investeringar och därmed också stora risktaganden. Under denna 

period spelade privata entreprenörer och finansiärer en avgörande roll. Statens roll var begränsad till 

att bevilja rättigheter, men också att i viss mån reglera priser och kvalitet. Den andra vågen, perioden 

från sekelskiftet fram till 1970-talet, präglades av konsolidering och att staten fick en allt mer 

framstående roll när det kom till att finansiera, äga och förvalta infrastruktur. Under denna period 
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upplevde Europa två världskrig och därefter det kalla kriget. Flera nya nationalstater växte fram 

liksom den moderna välfärdsstaten. Argument och överväganden som handlade om att binda 

samman landsändar och att värna nationell säkerhet och beredskap gavs därmed särskild tyngd i 

infrastrukturpolitiken. Det var en period då den statliga kontrollen av ekonomin ökade, och det rådde 

relativt stor samstämmighet om att staten borde kontrollera telekom, post, el- och gastjänster samt 

flyg och tåg. Den tredje vågen, som enligt Millward tar sin början under 1970-talet, innebar en 

tyngdpunktsförskjutning mot allt större inslag av privata aktörer. Men till skillnad från den första 

vågen skedde detta inte genom etablering av nya, privata entreprenörer utan istället främst genom 

avregleringar och privatiseringar av de befintliga, offentliga infrastrukturmonopolen.45  

Men vilka var motiven bakom avregleringarna och privatiseringarna? Och hur ser resultaten ut, 

presterar privata bolag bättre än offentliga? 

5.1 Är privata bolag mer effektiva?  
De teoretiska och policyrelaterade argumenten för att privatisera offentliga bolag som verkar på en 

konkurrensutsatt marknad handlar i huvudsak om att uppnå en mer effektiv verksamhet, i bred 

bemärkelse. Andra argument för privatisering har handlat om att förstärka de offentliga finanserna, 

att amortera på statsskulden eller att finansiera offentliga investeringar. Som beskrivits tidigare i 

denna rapport är det senare motivet relativt svagt i utvecklade och stabila ekonomier där staten kan 

emittera statsobligationer till en låg kostnad. Fokus ligger därför främst på de frågeställningar som 

rör effekter på effektivitet, produktivitet och lönsamhet. 

Newbery (2002) jämför effektiviteten i statligt ägda bolag med privata, vertikalt integrerade bolag 

som omfattas av kostnadsreglering. Jämförelsen berör verksamheter inom energi, VA, järnväg och 

telefoni. Resultaten visar på relativt små skillnader i effektivitet beroende på ägarform. Han finner 

istället stöd för att det är graden av konkurrens som förklarar skillnader i prestation. Även offentliga 

bolag som är konkurrensutsatta presterar bättre än offentliga bolag som är skyddade från 

konkurrens.46 Samtidigt konstateras att det är mycket svårt att uppnå konkurrens inom 

nätverksinfrastruktur som präglas av mycket höga investeringskostnader och låga marginalkostnader, 

såsom exempelvis järnväg och VA. Det konstateras också att det är svårt att upprätthålla konkurrens 

inom områden där statliga bolag opererar. Det finns därför ett samband mellan privatisering och 

konkurrens, där privatiseringen verkar vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt, steg för att uppnå 

fördelarna med konkurrens. 

Det finns dock flera teoretiska argument för att privata bolag presterar bättre än offentliga, även om 

de verkar på mindre konkurrensutsatta marknader. Det är exempelvis osannolikt att staten låter ett 

av sina bolag gå i konkurs, vilket gör att inte finns samma incitament till effektiv styrning.47 Staten kan 

subventionera olönsamma verksamheter, exempelvis av politiska skäl, vilket det inte finns samma 

möjligheter till i privat verksamhet.48 Offentliga bolag kan även ha andra mål än att maximera värde 
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för ägarna, vilket kan motverka en effektiv styrning. En effektiv styrning hindras ytterligare av att de 

politiska direktiven kan variera med regeringsskiften.49   

Megginsson & Netter (2001) är en av de mer citerade genomlysningarna av den empiriska 

litteraturen kring skillnader mellan privata och offentliga bolag. Studien fokuserar främst på 

skillnader avseende effektivitet, produktivitetstillväxt och belåningsgrad. Det generella resultatet är 

att privata bolag presterar bättre, men det är metodologiskt svårt att belägga exakt vilka faktorer 

som förklarar de observerade skillnaderna. Dewenter & Malatesta (2001) jämförde i en studie de 500 

största företagen i Fortunes lista och visade att privata företag är betydligt mer lönsamma, har lägre 

belåning och har en mer kapitalintensiv produktion.50 Frydman m.fl. (1999) kommer fram till att 

privatisering av offentliga bolag i Centraleuropa på 90-talet ledde till ökade intäkter, dock inte lägre 

kostnader.  

Litteraturen ger dock ingen entydig bild att privata bolag alltid presterar bättre än offentliga bolag. 

Till exempel presterade offentliga bolag lika bra när de åternationaliserades under andra världskriget 

i Tyskland, Japan och USA. Megginsson & Netter (2001) förklarar det med företagen verkade på en 

konkurrensutsatt marknad samt att staten hade en passiv ägarroll vars intresse var att de drevs så 

effektivt som möjligt. De teoretiska nackdelarna med en offentlig styrning var således minimerade i 

detta fall.  

Kritik mot Megginssons och Netters slutsatser om det privata ägandets fördelar kommer bland annat 

från Muhlenkamp (2015) som gjort en extensiv genomgång av 19 tidigare metastudier och två meta-

regressionsanalyser. Dessa inkluderar dock inte enbart bolag som verkar på en konkurrensutsatt 

marknad utan även monopol. Hans allmänna slutsats är att det sammanvägda resultatet är mycket 

heterogent. Det finns ingen tydlig samstämmighet i tidigare forskning om vilken ägandeform som 

presterar bäst. Muhlenkamp (2015) landar i slutsatsen att argumentet för att privatisera offentliga 

bolag, sett ur ett effektivitetsperspektiv, är svagt. Dels menar han att det är mindre skillnader mellan 

privata och offentliga bolag i senare studier vilket kan bero på förfinade analysmetoder, bättre 

dataunderlag eller att offentliga bolag har reformerat sin förvaltning under hotet om privatisering. 

Slutligen menar han att det är graden av konkurrens, eller potentiell konkurrens, som är den 

viktigaste förklaringen till bolagens prestation, inte ägarformen, vilket ligger i linje med en stor del av 

tidigare litteratur.51  

Det sista ordet om vilken ägarform som är bäst för konkurrensutsatta offentliga bolag är sannolikt 

inte sagt. Den senaste forskningen tyder dock på att skillnaderna mellan privata och offentliga bolag i 

industrialiserade, västerländska ekonomier är små och att det är viktigare att uppmuntra mer 

konkurrens och marknadsmässiga villkor snarare än privatisering av ägandet. Privatiseringsreformer 

kan dock leda till ökad konkurrens, vilket i sin tur kan ge högre effektivitet.52 Detta är dock mer 

relevant i lagreglerade monopol vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

                                                           
49 Megginsson & Netter (2001) 
50 DeWenter & Malatesta (2001) 
51 Vickers, J. & Yarrow, G. (1991) 
52 Parker, David, Ed. (1998), Privatisation in the European Union. Theory and Policy Perspectives, London and 
New York: Routledge. 
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5.2 Bör monopol privatiseras? 
Som konstaterades ovan finns starkt empiriskt stöd för konkurrensens positiva effekter på 

effektivitet och produktivitet. Både offentliga och privata bolag tenderar att prestera bättre om de 

konkurrensutsätts. Inom transportinfrastruktur har dock många delar karaktären av naturliga 

monopol och förutsättningarna för konkurrens är små. Finns det empiriskt stöd för att privatisering 

av monopol leder till ökad effektivitet och produktivitet?  

Bradbury (1996) lägger fram ett antal argument för att privata monopol är mer effektiva än offentliga 

monopol. Han menar att det i offentliga monopol saknas tydliga incitament för effektivitet samt att 

bolagsledningen har svårt att tillgodose de multipla målsättningar som ofta präglar offentliga bolag.  

Muhlenkamp (2015) ser dock utifrån sin litteraturgenomgång inte att privat ägande innebär några 

fördelar när det föreligger betydande marknadsmisslyckanden, som i fallet med naturliga monopol. 

Resultaten är dock blandade och Boardman & Vining (1986) fann i en studie av 55 vetenskapliga 

artiklar avseende både reglerade och naturliga monopol att privata monopol presterade bättre än 

offentliga monopol i 60 procent av fallen. Motsatsen påvisades i enbart 11 procent av fallen. Shirley 

& Walsh (2000) observerade i sin litteraturstudie att privata aktörer var mer effektiva på 

konkurrensutsatta marknader medan små eller inga skillnader kunde noteras för 

monopolverksamheter. Parker (2006) genomlyste forskningslitteraturen kring de avregleringar som 

genomfördes i England under 1980-talet men hittar där inga övertygande bevis för att privatisering 

lett till effektivitets- eller välfärdsvinster i de fall verksamheten haft en betydande 

marknadsdominans. Vickers & Yarrow (1991) konstaterar att resultaten från privatiseringar av 

naturliga monopol uppvisar varierat resultat. Vissa studier visar på fördelar med offentliga monopol, 

andra visar att privata monopol presterar bättre och några studier går det inte att påvisa några 

signifikanta skillnader. Deras slutsats är att utformningen av regleringar är centralt för monopolens 

prestation och likaså, återigen, förutsättningarna att introducera konkurrens.  

Dessa slutsatser stämmer väl med Newbery (2002) som förespråkar att de tjänster som förses via 

nätverken konkurrensutsätts, men inte förvaltningen av kärnmonopolet, som bör vara reglerat eller i 

offentlig regi för att säkerställa konkurrens mellan tjänsteleverantörerna. Studien visar dock att det 

också finns kostnader förknippade med att öppna ett vertikalt integrerat monopol. När fler aktörer 

och ägare involveras ökar kostnaderna för samordning och koordination av drift, underhåll och 

utbyggnad av nätverksinfrastrukturen. Det krävs även reglering av relationen mellan det naturliga 

monopolet och de privata operatörerna, vilket kan vara kostsamt och krävande.53 Trots sin 

tveksamhet inför att växla ägare av offentliga monopol ser Newbery (2001) vissa fördelar med en 

privat ägare. Privata aktörer tenderar att vara mer känsliga för press från kapitalmarknaden att agera 

effektivt och innovativt. Ett offentligt monopol kan även utnyttjas politiskt genom att ta ut 

monopolvinster i syfte att öka statens intäkter eller för att uppfylla andra politiska mål. Shleifer 

(1998) ser i sin studie få fördelar med statligt ägda monopol, under förutsättning att de privata 

monopolen kan regleras. De offentligt ägda monopolen har svagare incitament att hålla kostnader 

nere och att investera i produktivitetshöjande innovationer.  

Den empiriska forskningslitteraturen ger inga entydiga svar på frågan om privata eller offentliga 

monopol är att föredra. Men det finns ändå visst stöd för att privata monopol har starkare 

incitament att prioritera effektivitet och lönsamhet. Samtidigt visar resultaten på behoven av 
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regleringar som hindrar att monopolställningen utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Att bryta upp ett 

vertikalt integrerat monopol är motiverat om den totala nyttan av ökad effektivitet väger upp de 

kostnader som uppstår till följd av försämrade samordningsmöjligheter.  

5.3 Privata investeringar i infrastruktur 
Internationellt finns erfarenheter av privat finansiering, alternativa samverkans- och driftsformer och 

för infrastrukturprojekt, inte minst i form av olika OPS-projekt som färdigställts och som nu är i drift. 

Det råder däremot brist på vetenskapliga uppföljningar och systematiskt genomförda utvärderingar 

av OPS-projekt. En utmaning är bristen på jämförelseobjekt. OPS-projekten är ofta stora, komplexa 

och unika till sin karaktär och det är i allmänhet mycket svårt att få fram kontrafaktisk information 

om hur utfallet av ett visst projekt skulle ha sett ut om det inte genomförts som ett OPS-projekt. Och 

de uppföljningar, jämförelser och dokumenterade erfarenheter av OPS-projekt som genomförts har 

huvudsakligen fokuserat på anläggningsfasen och skillnader i byggtider och anläggningskostnader. 

År 2007 utvärderade Transportökonomisk institutt (TØI) och Dovre International AS tre norska 

vägprojekt som genomförts genom OPS.54 Utvärderingen visade att OPS-modellen gett kortare 

byggtider, vilket innebär en samhällsekonomisk besparing. Utvärderingen kunde i övrigt inte finna 

stöd för att OPS-projekten gav lägre byggkostnader än vid ett traditionellt genomförande. I 

utvärderingen konstateras att tidigare trafiköppning inneburit restidsvinster, en nytta som 

sammantaget utgör 10-15 procent av de tre projektens beräknade totala samhällsekonomiska nytta.  

ITF (2018) sammanställde tillgänglig empirisk evidens avseende vägar, järnvägar, hamnar och 

flygplatser.55 Vad avser vägar fann de inga övertygande resultat som visar på att privata investeringar 

leder till ökad kostnadseffektivitet. För järnväg konstaterades att den ringa förekomsten av privat 

järnvägsinfrastruktur gör att det empiriska underlaget är alltför skralt för att dra några säkra 

slutsatser. Vad beträffar hamnverksamhet konstaterades att den största positiva effekten kom av att 

omorganisera verksamheten och skilja förvaltningen av hamninfrastrukturen från den operativa 

terminalverksamheten, som är mer attraktiv för privata aktörer att investera i. För flygplatser 

konstaterades att de empiriska resultaten är blandade. Vissa studier hittade inte några effekter av 

privatisering, andra visade på positiva effekter. En mer allmänt accepterad slutsats var att privata 

flygplatser var bättre på att generera kommersiella intäkter, vilket utgör upp till hälften av 

flygplatsernas totala intäkter. Sammanfattningsvis konstaterade ITF att det finns tecken på att privata 

investeringar kan leda till förbättrad ekonomisk effektivitet, förutsatt att de genomförs i en adekvat 

organisatorisk miljö och att det finns regelverk och kontrollmekanismer för att övervaka eventuellt 

missbruk av marknadsmakt. 

Kee & Forrer (2008) studerar Private Finance Initiative (PFI), vilket är en form av offentlig-privat 

samverkan (OPS). Teoretiskt ser Kee & Forrer fördelar med upplägget, främst i form av incitament till 

effektivitet i byggfasen. Utmaningarna med PFI är kopplat till att projekten ofta är komplexa och 

riskfyllda vilket kan ge begränsad konkurrens i upphandlingsskedet. Det slutliga utfallet är mycket 

beroende av en välformulerad kravspecifikation, vilket förutsätter en hög beställarkompetens, god 

framförhållning och kvalificerade prognoser. Risker måste hanteras med klausuler om justering av 

kravspecifikationer, vilket dock leder till väsentligt högre transaktionskostnader. Om tjänsten 
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förväntas vara mycket föränderlig över tid kan PFI vara olämpligt att använda. I allmänhet innebär 

systemet högre transaktionskostnader när staten måste kontrollera avtalens efterlevnad samt 

upprätthålla en organisation för detta.  

I utredningen Finansiering av infrastruktur med privat kapital? presenteras en sammanfattning av en 

kvantitativ jämförande analys baserad på offentliga uppgifter om 21 OPS-projekt och 33 projekt 

upphandlade på traditionellt sätt.56 Det som särskilt analyserades var kostnadsökningar för de olika 

investeringarna från beslutstillfället till det att projektet slutförts, samt från det att kontraktet 

tecknades till slutkostnad. De traditionella projekten hade en genomsnittlig kostnadsökning på 35 

procent från beslutstillfället. Motsvarande ökning för OPS-projekt var 12 procent. Från 

kontraktstillfället ökade kostnaden för de traditionella projekten med 15 procent medan kostnaden 

för OPS-projekten uppvisar en marginell kostnadsförändring. Man bör dock vara medveten om att 

detta kan bero på mätproblem. 

OPS-uppläggen har fått omfattande kritik, främst på grund av att modellerna riskerar ge högre 

finansieringskostnader till följd av att en stat i allmänhet lånar billigare än privata aktörer. En annan 

kritik har handlat om risken för minskad insyn och transparens samt risk för bristande konkurrens vid 

upphandlingen. OPS ställer också mycket höga krav på beställarkompetensen.57 Regulatory Asset 

Base-modellen som kortfattat beskrevs ovan är delvis ett svar på de brister som OPS-modeller för 

med sig.58 

5.4 Styrning genom offentliga bolag 
Som tidigare observerats så finns det relativt få studier som jämför myndighetsförvaltning och 

förvaltning i form av offentligt ägda bolag. Litteraturen har istället fokuserat på skillnader mellan 

privata och offentliga företag och förbisett de potentiella skillnaderna i olika utformning av 

tjänsteproduktion inom offentlig sektor. I detta avsnitt presenteras några studier som identifierats 

vilka är fokuserade till Västeuropa och USA.  

Voorn m.fl. (2017) har gjort en översikt på den akademiska litteraturen som undersöker skillnaden i 

effektivitet mellan myndighetsförvaltning och kommunala bolag. Till grund för slutsatserna ligger 21 

artiklar, vilket i sammanhanget får betraktas som relativt få.59 Genomgången visar att kommunala 

bolag tenderar att vara mer effektiva än myndigheter när det gäller offentliga tjänster som 

sophämtning, vatten och avlopp samt kollektivtrafik. Skillnaderna förklaras av författarna bero på att 

kommunala bolag o är mer autonoma och tillåter delat ägarskap, exempelvis med andra kommuner 

eller privata bolag. I vissa fall bär även kommunala bolag en risk för konkurs vilket stärker 

incitamenten för effektivitet och lönsamhet.  

Andra förklaringar handlar om att kommunala bolag är mer professionella och mindre politiserade. 

Samtidigt kan avståndet mellan politik och kommunalt bolag skapar hinder för att tydligt 

kommunicera politiska mål vilket kan leda till politiska konflikter. En slutsats som förts fram är att 

myndighetsförvaltning är att föredra om det saknas tydliga mål för verksamheten. Enbart två studier 
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57 Se exempelvis remissvar från Riksgälden och Konjunkturinstitutet på SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur 
med privat kapital? 
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i översikten jämför effektiviteten i olika sektorer där kostnadseffektiviteten är högre i bl.a. 

vattentjänster och avfallshantering. Detta indikerar att kommunala bolag är mer effektiva än 

förvaltningar i mer tekniskt avancerade sektorer med tydliga mål.60 Denna slutsats är i linje med att 

politiska konflikter lättare undviks när mål är tydligt formulerade.   

Det finns indikationer på att samägda bolag med flera kommuner bättre kan nyttja stordriftsfördelar. 

Den nyttan kan dock vägas upp av en sämre styrning till följd av ökade politiska 

transaktionskostnader när flera kommuner söker inflytande i bolaget. När det kommunala bolaget 

istället samägs med ett privat bolag, s.k. mixade bolag, så visar studierna i litteraturöversikten att 

stora effektivitetsvinster kan göras. Men variationen i prestation är dock stor och risken att 

misslyckas initialt är stor.61 Förklaringen är återigen att målkonflikter uppkommer mellan delägarna, 

något som dock kan förhindras genom att arbeta fram väl utformade kontrakt. För att maximera 

nyttorna och minimera riskerna för att klara den initiala fasen, både i samägda och enskilda 

kommunala bolag, måste tydliga kontrakt upprättas som tydligt klargör ansvarsområden, mål och 

incitament. 

I Tavares m.fl. (2017) undersöks vilka typer av tjänster som typiskt bolagiseras samt vilka institutioner 

som gynnat en bolagisering. Kommunala bolag är vanligast förekommande i sektorer där en s.k. 

”industrial type”-förvaltning lämpar sig. Detta är bl. a. inom avfallshantering, vatten och avlopp och 

kollektivtrafik, drifttjänster och parkförvaltning. Genomgående för dessa sektorer är att det finns 

skalfördelar, tekniskt orienterade och det är relativt enkelt att sätta ett enhetspris och att levererade 

enheter är enkla att mäta (t.ex. liter vatten). Detta visar på stora likheter med de sektorer som Voorn 

m.fl. (2017) identifierade som effektiva att förvalta i bolag. Dessa sektorer tillåter också hög 

flexibilitet gällande personal, offentlig upphandling, budgetering och finansiella ramverk. 

Personaltunga offentliga tjänster produceras mer sällan i kommunala bolag, såsom exempelvis 

omsorgs- och utbildningstjänster. Det kan delvis förklaras av att de är mer politiska till sin karaktär än 

de mer tekniska tjänsterna.62  

5.5 Sverigeförhandlingens slutsatser 
Inom ramen för Sverigeförhandlingens arbete 2014–2017 studerades bl.a. alternativa 

organisationsformer för planering, byggande och drift av höghastighetsjärnvägen Stockholm–

Göteborg/Malmö. Bakom dessa studier fanns ett intresse av att undersöka om detta kan bidra till att 

hålla nere statens kostnader, men också att undersöka om det kan finnas lösningar som är mer 

effektiva än de lösningar som är gängse idag. Dessa studier avsåg höghastighetsjärnvägen, men 

studierna bör helt eller delvis kunna vara tillämpliga även för annan infrastruktur – såväl statlig som 

kommunal eller landstingskommunal. 

Ett par alternativa organisationsformer som studerades var dels en modell med en tydlig 

projektorganisation, och dels en modell med statligt bolag med statliga garantier. 

Sverigeförhandlingen föreslog att arbetet med hela processen, från planering till genomförande, 

skulle hanteras av en egen projektorganisation. Vidare föreslogs att projektorganisationen borde 

utgöra en egen enhet, men att den också kunde utformas som ett projektbolag i form av ett helägt 
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statligt bolag. Skulle projektorganisationen ingå som en egen enhet i en större organisation, t.ex. 

inom Trafikverket, bedömdes att det är det viktigt med en tydlig gränsdragning till resten av 

organisationen för att skapa nödvändig tydlighet och transparens. En tydlig gränsdragning 

underlättar arbetet med uppföljning och redovisning samtidigt som det värnar Trafikverkets arbete 

med övriga investeringar samt drift och underhåll. Sverigeförhandlingen bedömde det som särskilt 

viktigt att tydliggöra projektorganisationens ansvar och befogenheter i förhållande till Trafikverket. 

De konstaterade också att det i en tidigare utredning om utbyggnad av höghastighetsjärnväg, 

”Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” (SOU 2009:74) 

föreslogs ett särskilt projektbolag för att samordna planering, finansiering, upphandling, byggande, 

avtalshantering och trafikstart. 

Den modell med statligt bolag med statliga garantier som studerades var en dansk modell som 

innebär att ett av den danska staten helägt bolag ansvarar för hela processen inklusive finansiering 

och design samt byggnation och drift. Modellen har, förutom Öresundsförbindelsen, tillämpats för 

förbindelsen över Stora Bält och nu för förbindelsen över Fehmarn Bält. Respektive projekt drivs som 

ett dotterbolag. Sverigeförhandlingens bedömning var dock att fördelarna med denna modell inte 

var tillämpliga för just höghastighetsjärnvägen. 

5.6 Sammanfattande reflektioner 
Efter en lång period av ökat offentligt inflytande över infrastrukturtillgångar har trenden i Västeuropa 

sedan 1970-talet varit att de privata aktörernas engagemang har ökat. Det har skett genom 

avregleringar och privatiseringar av tidigare offentliga monopol, men det har också skett genom 

upphandling av entreprenadkontrakt och drift- och underhållstjänster samt genom att involvera 

privat kapital vid nyinvesteringar, i första hand genom OPS-modeller.  

Forskningen visar på blandade erfarenheter, men den generella bilden är att det finns en potential 

att privata aktörer och privata investeringar kan leda till förbättrad ekonomisk effektivitet. Det 

förutsätter dock att det genomförs på rätt sätt, privatiseringar leder inte per automatik till 

effektivitets- och produktivitetsvinster. De flesta studier pekar på betydelsen av konkurrens och att 

det främst är den som driver effektivitetsutveckling. När det gäller befintlig infrastruktur är det i 

allmänhet svårt att skapa marknadsförhållanden som präglas av konkurrens, i synnerhet vad gäller 

nätverksinfrastruktur, såsom väg och järnväg. Forskningslitteraturen ger heller inget starkt stöd för 

att det finns stora vinster att hämta genom en privatisering av dessa tillgångar. Däremot finns ett 

starkare empiriskt stöd för effektivitetsvinster för olika noder i ett infrastruktursystem, som 

exempelvis flygplatser och hamnar.  

Oavsett vilken tillgång det handlar om beror utfallet till stor del på hur ägarväxling och privatisering 

genomförs. Saknas förutsättningar för konkurrens kan en adekvat organisatorisk miljö i viss mån 

kompensera för detta, exempelvis genom incitamentsregleringar och återkommande förhandlingar, 

som i RAB-modellen. Det krävs också att det finns ett utvecklat regelverk och kontrollmekanismer för 

att övervaka eventuellt missbruk av marknadsmakt. 
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6 Internationell utblick – några exempel 
Som genomgången i denna rapport hittills har visat så finns det olika sätt att organisera, äga och 

förvalta transportinfrastruktur. Det har skiftat över tid och det varierar mellan länder. Men det finns 

också mer generella mönster, som att nätverksinfrastruktur inom transportsektorn huvudsakligen är 

ett offentligt ansvar, vilket i synnerhet gäller markbunden transportinfrastruktur såsom väg och 

järnväg, samt att flygplatser och hamnar är i högre grad är helt eller delvis privat ägda.  

I detta avsnitt fördjupar vi beskrivningen genom att belysa några internationella exempel i lite mer 

detalj. Syftet med det är att komma bakom de generella beskrivningarna för att på så sätt skapa en 

bättre förståelse för de specifika förutsättningar och institutionella ramar som präglar de utvalda 

exemplen. Urvalet är inte gjort utifrån syftet att ge en heltäckande bild, utan de ska läsas just som 

exempel ur vilka specifika lärdomar och erfarenheter kan hämtas. Exemplen är inte heller enbart 

goda exempel, det kan också vara verksamheter som präglas av ineffektivitet och problem. 

Som framgår av genomgången forskningslitteraturen så har de empiriska studierna ofta fokuserat på 

frågan huruvida privat eller offentligt ägande leder till bättre effektivitet i den löpande 

verksamheten. Dessa studier har inte alltid gett särskilt tydliga utfall, delvis därför att de ofta inte har 

skilt ut verksamheter med risk för naturliga monopol.63 Exemplen i detta kapitel illustrerar att 

dimensionen privat/offentligt ofta överskuggas av frågan i vilken mån en verksamhet kan arbeta 

marknadsmässigt och samla rätt kompetens. Några av exemplen är relativt välkända, som MTRC, 

men förhoppningen är att dessa utvecklas i tillräcklig detalj för att läsaren skall kunna förstå den 

institutionella konstruktionen och konsekvenserna av den.  

En tydlig trend är att flera kapitalplacerare visar allt större intresse för att investera i infrastruktur. 

Flera av dessa aktörer expanderar kraftigt. Ett exempel är Macquarie Intrastructure Corporation. I 

detta kapitel beskriver vi därför också kortfattat och schematisk hur en infrastrukturfond kan vara 

uppbyggd samt vilka några av de större infrastrukturfonderna är, och vilken typ av infrastruktur de 

huvudsakligen investerar i.  

Utblicken börjar i Japan och den japanska väginfrastrukturen. 

6.1 Motorvägsinfrastrukturen i Japan 
Den japanska motorvägsinfrastrukturen är uppbyggd utifrån en decentraliserad organisation med 

marknadsaktörer som ansvarar för driften och underhållet samtidigt som det centrala finansiella 

ansvaret ligger hos en statlig myndighet. Innan omstruktureringen år 2005 bestod den japanska 

väginfrastrukturen av fyra statliga bolag där Japan Highway Public Corporation (JH) förvaltade den 

större delen av vägnätsinfrastukturen. Efter år 2005 består förvaltningen av sex bolag, med 

geografiskt ansvar, samt en myndighet. De skäl som anfördes till privatiseringen handlade 

huvudsakligen om att säkerställa finansieringen av JH:s omfattande lån samt att klara finansieringen 

av de nya investeringar som bedömdes nödvändiga.64 

Den nuvarande modellen bygger på att motorvägsbolagen (som är privat ägda) har ansvar för 

byggnationen av vägarna. Efter att vägarna har blivit färdigbyggda lämnas infrastrukturtillgångarna 

                                                           
63 T.ex. ger Gong m.fl. (2012) en litteraturgenomgång av studier som jämför offentliga och privata hamnar och 
flygplatser. 
64 Se http://www.jehdra.go.jp/english/privatization.html 
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med tillhörande skuld över till en statlig myndighet; Japan Expressway Holding and Debt Repayment 

Agency (JEHDRA). JEHDRA ansvarar på så sätt över den finansiella skulden av de olika projekten. 

I driftsfasen har de sex regionala bolagen ansvar för att ta ut vägavgifter, för drift- och nderhåll samt 

förvaltning av rastplatser. Vägavgifterna är huvudsakligen avståndsbaserade och relativt höga. En 

resa på 20 mil i Tokyos närhet kostar ca. 7000 yen, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca. 550 

kronor. Motorvägsbolagen har ingen rätt att driva en vinstdrivande verksamhet vad gäller 

brukaravgifter. I leasingavgiften som betalas till JEHDRA ingår alla avgiftsintäkter, men bolagen får 

behålla så mycket att det täcker deras kostnader för drift och underhåll.  

Motorvägsbolagen tillåts däremot göra vinst vid förvaltningen av rastplatserna och andra 

serviceverksamheter längs motorvägen. På så sätt skapas en incitamentsstruktur för 

motorvägsbolagen att optimera rastplatserna de förvaltar för att öka sin vinst. 

Nästa exempel är hämtat från USA. 

6.2 Järnvägar – exemplet Amtrak 
Det finns många exempel på att investeringar i järnväg och tågtrafik baseras på diverse 

intressepolitiska hänsyn snarare än beaktande av samhällsekonomisk effektivitet. Detta gäller även i 

länder där statliga järnvägsverksamheter har bolagiserats. Ett exempel är det amerikanska 

persontransportbolaget Amtrak, National Railroad Passenger Corporation, som är federalt ägd men 

som drivs och förvaltas som ett vinstdrivande bolag. Amtrak driver passagerartrafik på en sträcka av 

ca 3 000 mil. 

USA:s motsvarighet till Riksrevisionen, The U.S. Government Accountability Office (GAO), belyser 

återkommande ineffektiviteter och problem hos Amtrak.65 Den huvudsakliga mekanismen som 

beskrivs är en tydlig illustration av hur anpassningar efter olika intressen trumfar 

samhällsekonomiska överväganden. Flera av Amtraks långdistanslinjer är olönsamma, men att 

behålla dem är av stor betydelse för att Amtrak skall kunna få fortsatt stöd av senatorer från 

delstater som annars skulle förlora tågtrafik. Om förlustbringande linjer avvecklades skulle Amtrak 

enbart finnas i 23 stater i stället för dagens 46.  

Trots subventioner på i snitt en miljard dollar per år är Amtraks tågbiljetter ofta dyrare än flyg. Och 

att upprätthålla trafiken på Amtraks olönsamma linjer tränger undan andra möjliga tåginvesteringar. 

Det är ett exempel på de problem som kan uppstå med infrastruktur som för sin finansiering är 

beroende av beslut i politiska församlingar. I detta fall sker det trots att verksamheten är bolagiserad, 

men den är ändå helt beroende av årliga anslag och subventioner. 

Det är delvis detta problem som gav upphov till en storskalig reformering i Japan. 

6.3 Japan Railways  
Under efterkrigstiden ökade successivt andelen bilar och flyglinjer vilket innebar att en allt mindre 

andel av landets transporter gick på järnväg. Japan Railways hade svårigheter att anpassa sig till 

utvecklingen med effektiviseringar och att lägga ner olönsam verksamhet och började gå med förlust 

år 1964. Försök med att öka intäkterna genom högre biljettpriser fick passagerarunderlaget att 

                                                           
65 GAO (2016), AMTRAK – Better Reporting, Planning, and Improved Financial Information Could Enhance 
Decision Making, Report to Congressional Requesters, GAO-16-67 
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minska ytterligare. Personaleffektiviseringar ledde till långa konflikter med fackföreningarna. Det 

statliga bolaget var under politisk press att hålla servicenivån uppe även på olönsamma linjer samt 

att göra nyinvesteringar.  

Det tillsattes en kommitté 1983 som i sin rapport 1985 kom fram till att en rekonstruktion av bolaget 

inte längre var möjlig och rekommenderade en privatisering och uppdelning i 6 regionala trafikbolag, 

ett nationellt fraktbolag och några bolag för kringverksamheten. Det fanns förståelse för att regionala 

tågbolag kunde behöva subventioner, men inte i Tokaido storstadsområdet. Bolagen bildades 1987 i 

stort sett enligt kommitténs förslag. Själva privatiseringen genomfördes stegvis av ett holdingbolag, 

Japan National Railway Settlement Corporation (JNRSC). Vikt lades vid vertikal integration, men 

separation i olika regionala områden för att bibehålla jämförelsemöjligheter. Bolagen gavs tid för 

omstrukturering innan de såldes och börsnoterades. Biljettpriserna regleras av Transportministeriet. 

Tre av bolagen JR East, JR Central, and JR West, som finns runt Tokyo, Nagoya, and Osaka, blev 

ekonomiskt framgångsrika. De betalade av skulderna och lyckades åtgärda följderna av tidigare 

eftersatt underhåll utan behov av subventioner. Bolagens intäkter stärktes genom exploatering av 

marken runt järnvägen samt vid tågstationer. Detta bidragit till att finansiera höghastighetståget 

”bullet train”, eller Shinkansen. Cirka 70 procent av kostnaderna betalas dock med biljettintäkter. 

Dessa bolag är både ägarmässigt och finansiellt självständiga och därmed inte heller lika beroende av 

politiska beslut. 

Idag är fyra av sex regionala järnvägsbolag med persontrafik börsnoterade. Hokkaido Railway 

Company och Shikoku Railway Company har haft problem med olönsamma linjer och ägs idag av 

Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency. I flera fall finns en oro att 

subventioner som dessa får inte kan finansieras framöver, inte minst i regioner med 

befolkningsminskningar. 

Idag finns två huvudsakliga operatörer av spårbunden kollektivtrafik. Tokyo Metro privatiserades 

2004, och Toei Subway som ägs av Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation. Tillsammans har de 

278 stationer och ca 300 km järnvägsspår. Därutöver finns dock ytterligare ett femtontal privata 

operatörer av lätt spårtrafik, bland de Keihin Electric Express Railway, Keio Corporation, Keisei 

Electric Railway m.fl. 

Sammantaget har Japan hittat sätt att göra en del järnvägsbolag livskraftiga, inte minst genom att 

låta de utveckla mark och andra tillgångar. I glesare regioner med svagare befolkningsunderlag är 

dock de offentliga bolagen kvar och är fortsatt beroende av subventioner. 

En annan modell har växt fram i Hongkong. 

6.4 MTRC - Hong Kong Mass Transit Railway 
Hongkong är en av de tätast befolkade städerna i världen, med över 7 miljoner invånare. Redan 

under den koloniala tiden insåg den brittiska regeringen att det bästa sättet att förbättra 

transportmobiliteten och främja produktivitet skulle vara att bygga tunnelbana. Merparten av 

planerings- och utredningsarbetet ägde rum i slutet av 1960-talet. År 1973 var anbudsprocessen 

färdig. Ett japanskt företag, Mitsubishi, vann kontraktet på 5 miljarder dollar för att bygga järnvägen. 

Men den plötsliga ökningen av energipriserna det året tvingade dem att dra sig tillbaka.  



47 
 

I det läget gjorde Hongkongs regering en omprövning och beslutade att skala ned det ursprungliga 

systemet och att ge utvecklingsrättigheter till en huvudentreprenör, till skillnad från att enbart bygga 

järnvägen. Man hade insett att marken runt ny offentlig järnväg ökade i värde. Många av de tidiga 

järnvägarna i England och Amerika finansierades av det första förvärvet och efterföljande försäljning 

av mark. Ett offentligt bolag helägt av regeringen, MTRC, bildades för att hantera processen. 

Markägare och hyresgäster längs linjen köptes ut till priser som gällde innan järnvägen planerades, 

och marken leasades sedan till MTRC. Mekanismen fastställdes i en offentlig förordning. 

MTRC använde marken som säkerhet för att utfärda företagsobligationer som utgjorde ett lån. Det 

var då möjligt att auktionera ut utvecklingsrätten att bygga lägenheter, hotell eller kontorshus över 

stationerna till fastighetsutvecklare baserat på prisutvecklingen efter järnvägsbygget. Skillnaden 

mellan det pris som betalats för markhyror och intäkterna från försäljningen av utvecklingshyror 

betalade för järnvägen. Utvecklarna kunde i sin tur hyra ut de nya fastigheterna. De premier som folk 

var villiga att betala för lägenheter ovanför stationerna varierade från 15-80 procent beroende på 

plats och närhet till stationens entré. 

Mellan 2001 och 2005 genererade MTRC mer än hälften av sina intäkter från fastighetsutveckling. 

Investeringsportföljen består huvudsakligen av köpcentra och arton kontorskomplex i två höghus 

med internationella finanscentrum. Därtill hyrs lokaler ut till detaljhandel, reklam, bankautomater 

och telekomtjänster. Detta genererar drygt hälften av rörelsevinsten för inhemska affärer i Hong 

Kong, inräknat fastighetsutveckling och uthyrning samt fastighetsförvaltning. Själva 

transportverksamheten bidrar bara med 40 procent.  

MTRC är lönsamt och år 1999 beslutade Hongkongs regering att sälja 23 procent av bolaget till 

allmänheten genom ett inledande offentligt erbjudande (IPO), vilket genererade HK $ 9,2 miljarder, 

vilket motsvarar drygt SEK 10 miljarder i nu gällande växelkurs. Sedan dess betalar MTRC en 

utdelning varje år till sina ägare. 

En stor del av det värde som MTRC skapar bygger på kompetensen och förmågan att ta ett 

helhetsgrepp kring stora projekt och se och nyttja förutsättningar till s.k. ”multiuse”. Många stationer 

är integrerade i stora bostads- eller köpkvarter, som från början planerats för att både fungera 

effektivt ur ett transportperspektiv och samtidigt skapa förutsättningar för kommersiell verksamhet.  

Man ska komma ihåg att Hongkong är en av världens mest tätbefolkade städer med förutsättningar 

som inte många andra städer har. När tunnelbanan byggdes ut var transportsystemet underutvecklat 

vilket, i kombination med den stora befolkningsmängden och en ekonomisk tillväxt, gav upphov till 

de kraftiga marvärdesförändringarna i samband med utbyggnaden. I en kontext med glesare 

befolkning och ett redan utvecklat transportsystem blir markvärdesförändringarna inte lika 

dramatiska. Det gör att modellen kanske främst är intressant i expanderande större städer.   

6.4.1 Flygplatser och hamnar 

I Skytrax rankning av flygplatser placerar sig amerikanska flygplatser genomgående långt ner.66 Även 

om rankingen inte är vetenskaplig så är det, med tanke på USA:s stora andel av världens totala 

                                                           
66 Skytrax lista över flygplatser rösta årligen fram av internationella flygresenärer runt om i världen. År 2018 
baserades undersökningen på 13,73 miljoner enkäter som besvarades av flygresenärer från drygt 100 olika 
länder. Undersökningen pågick från augusti 2017 till februari 2018 och täcker 550 flygplatser över hela världen. 
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flygmarknad, noterbart att endast fyra amerikanska flygplatser hamnar på topp 50. Svagt utnyttjad 

potential till kompletterande finansiering genom att nyttja ytorna för kommersiell verksamhet, 

konferenser och andra aktiviteter har lyfts fram som en av förklaringarna. Amerikanska flygplatser 

ägs till stor del av kommuner eller delstater och möjligheter att växla ägare är ofta begränsad genom 

federal lagstiftning som exempelvis villkorar federala lån till låg ränta med att flygplatsen är offentligt 

ägd.  

I syfte att förbättra effektivitet och lönsamhet har ett 60-tal större flygplatser i världen ägarväxlats, 

dock i många olika former. De flesta har överförts till offentliga bolag med avkastningskrav. Ett 

exempel är en av världens mest prisbelönta flygplatser, Singapores Changi, som omvandlades till ett 

mer oberoende statligt bolag som med vinst driver flygplatser i flera andra länder också.67  

I andra fall, som i Kanada, har flygplatser flyttats till ett icke-vinstdrivande bolag som återinvesterar i 

utbyggnad av flygplatser. I några fall har flygplatser privatiserats delvis eller helt. Ett exempel är 

Köpenhamns flygplats, Kastrup, som ursprungligen var en statlig institution. En partiell privatisering 

inleddes 1990 när Kastrup togs över av Köpenhamns Flygplatser A/S. Statens ägande i företaget har 

gradvis minskats till en dryg tredjedel av aktierna, medan Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD) 

ägde 57,7 procent. CAD ägs och kontrolleras av Ontario Teachers’ Pension Plan (OTTP) och 

Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3). Köpenhamns Flygplatser A/S hade år 2014 cirka 

2100 heltidsanställda, medan flygplatsens 700 företag sysselsatte omkring 23 000 personer.68  

Här skall två exempel beskrivas något närmare som särskilt belyser några mekanismer som 

ägarväxling kan utlösa. Ett av effektivitetsproblemen vid flygplatserna har varit oförmågan att 

allokera om slottider för avgångar efter hur högt de värderas. Huvudprincipen är fortfarande att 

slottider behålls av de som tidigare ägt dem. 

På senare tid har dock ett par flygplatser som privatiserats fullt ut lyckats med en liten uppluckring. 

Till dem hör Gatwick och Heathrow. British Airports Authority (BAA) skapades 1965 med ansvar för 

de statliga flygbolagen Heathrow, Gatwick och Stansted, samt senare Glasgow, Edinburgh, Aberdeen 

and Southampton. Hela bolaget privatiserades genom en börsnotering år 1986 och togs över av ett 

konsortium som leddes av spanska Ferrovial men också inkluderar Singapore Investment 

Corporation. Av konkurrensskäl tvingades dock BAA avyttra andra flygplatser och har behållit endast 

Heathrow. Gatwick ägs och förvaltas sedan 2009 av Global Infrastructure Partners (GIP) och ett 

konsortium av sina medinvesterare. GIP är en oberoende infrastrukturfond som för närvarande 

förvaltar över 40 miljarder dollar för sina investerare, specialiserat på investeringar inom 

lufttransport, frakt, hamnar och energi. 

Gatwick och Heathrow har lyckats efter åtskilliga ansträngningar skapa en andrahandsmarknad för 

slottider. Genom den har man uppmuntrat flygbolagen att utnyttja sina slottider fullständigt och 

frigöra underutnyttjade tider till nya aktörer.69 Till skillnad från auktioner betalas inga 

förskottsavgifter på denna andrahandsmarknad. Det gör det också lättare för nya bolag att komma in 

                                                           
Enkäten utvärderar resenärers upplevelser för olika delar av flygplatsens tjänster – incheckning, ankomst, 
transfer, shopping, säkerhet och väntan och ombordstigning vid gate. 
67 Singapore’s Changi Airport ägs av Singapores finansdepartement, men är I praktiken ägarväxlad till Changi 
Airport Group (CAG). År 2014 blev den sjunde största flygplatsen I världen, och har en mycket hög vinstmarginal. 
Numera är CAG också delägare I flygplatser i Indien, Brasilien, Saudi Arabien och Ryssland. 
68 Kofoed m.fl. (2018). 
69 Haylen och Butcher (2017). 
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jämfört med ett auktionsförfarande som normalt kräver ganska stora betalningar flera år i förväg. 

Gatwick har sett en passagerarökning med 50 procent sedan 2010, vilket delvis tillskrivs den bättre 

allokeringen av slottiderna.  

6.5 Hamnar – Nya Zeeland 
Nya Zeeland hade en mycket reglerad ekonomi fram till slutet av 1980-talet. I samband med en 

avveckling av handelshinder och andra avregleringar bröt Nya Zeeland år 1989 med sin långa 

tradition av hamnreglering och centraliserad kontroll av vattenarbetet genom att genomföra ett 

större program för hamnreform och privatisering. Efter att ha bolagiserat landets hamnar, försökte 

Nya Zeeland att privatisera ett antal av landets största hamnar. År 1992 såldes 44 procent av 

andelarna i hamnen i Tauranga. The Ports of Auckland Ltd noterade 20 procent av aktierna på New 

Zealand Stock Exchange 1993. I samband med delprivatiseringen och den medföljande 

omorganisationen noterades också stora produktivitetsförbättringar. Men år 2005 återköptes 

aktierna och bolaget avnoterades för att underlätta ett kommunalt övertagande av mark som ägdes 

av Port of Auckland.70 

6.6 Investerarna – vilka är de? 
Låg tillväxt och låga investeringsnivåer var i ett flertal länder en långsiktig konsekvens av finanskrisen 

åren 2007-2008. Därmed blev frågan om att involvera privat kapital i finansieringen av 

transportinfrastruktur relativt högt prioriterad på många håll runt om i världen. Parallellt med detta 

har avkastningen på exempelvis statsobligationer varit historiskt låg. Kapitalplacerare har därför sökt 

alternativa placeringar som kan ge högre avkastning och bidra till en mer diversifierad portfölj. 

Infrastruktur är i detta sammanhang intressant då intäktsströmmarna i många fall inte är så 

konjunkturberoende, vilket i synnerhet gäller om det offentliga betalar för en infrastrukturtjänst i 

form av tillgänglighetsbaserade ersättningar. 

Det finns ett relativt stort antal aktörer som söker investeringar med lång tidshorisont, relativt låg 

risk och med en avkastning som överstiger den för statsobligationer. Pensionsfonder och 

försäkringsbolag är två exempel på aktörer som kan vara intresserade av att gå in i driftsfasen då 

risknivån är lägre, och därmed även avkastningen på investerat kapital. Även riskkapitalbolag kan 

vara intresserade av att gå in i exempelvis OPS-projekt, men då primärt i konstruktionsfasen 

tillsammans med byggbolag och andra kreditgivare för att bistå med överbryggningsfinansiering. 

Riskkapitalbolag kan också vara intresserade av att sälja vidare OPS-projektbolag till exempelvis 

pensionsfonder efter byggfasen, när risken är betydligt lägre.  

Ett alternativ är att gå in i infrastrukturfonder där pensionsbolag kan placera sina pengar. Genom en 

infrastrukturfond behöver pensionsfonderna inte engagera sig direkt i enskilda projekt- eller 

infrastrukturbolag. I normalfallet går infrastrukturfonden in som ägare i ett projekt- eller 

infrastrukturbolag.  

Figur 4 nedan visar en schematisk skiss över hur en infrastrukturfond kan vara upplagd. Som bilden 

illustrerar kan de investerande pensionsfonderna såväl som infrastrukturfonden och projekt-  och 

infrastrukturbolagen samtliga vara belånade. Det visar på en egenskap hos infrastrukturfonder som 

har uppmärksammats i debatten, nämligen att den sammantagna belåningen riskerar att bli mycket 

                                                           
70 Se även Reveley och Tull (2008). 
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hög, vilket kan påverka ägarens kreditvärdighet och bidra till högre risktagande och högre 

finansieringskostnader. 

 

Figur 4. Schematisk skiss över en infrastrukturfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SOU 2017:3 

 

Det finns ett antal stora globala infarstrukturfonder med olika placeringsstrategier. En del satsar på 

att investera i projekt och bolag som befinner sig i nyutveckling-, bygg- och expansionsfasen. Andra 

är mer intresserade av att gå in i driften av befintliga tillgångar och redan byggda system, som 

exempelvis flygplatser, järnvägens kraftförsörjning eller gas- och vattendistribution.  

I tabell 2 nedan sammanfattas värde och innehav för några av de största globala 

infrastrukturfonderna.  
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Tabell 2. Innehav och värde för några större infrastrukturfonder (2018)71 

 Macquarie Group Brookfield Asset 
Management (BIP) 

Global 
Infrastructure 
Partners (GIP) 

IFM Investors (IFM) Colonial First State 
Global Asset 

Management (FSI) 

Marknads-
värde på 
tillgångar, 
US$ 

103.4 mdr  43.0 mdr 40.0 mdr 34.0 mdr 170.2 mdr 

Exempel på 
investerare 

Pensionsfonder, 
slutna fonder, 
institutionella 
investerare 

Institutionella 
investerare, slutna 
fonder 

Statliga fonder, 
institutionella 
investerare 

Pensionsfonder, 
statliga fonder, 
institutionella 
investerare 

Pensionsfonder, 
statliga fonder, 
institutionella 
investerare 

Tillgångar; 
sektorer 
(andel av 
innehav) 

Övr tillgångar - 47%  
Väg & järnväg - 21% 
Andra 
transporttjänster- 
8% 
Kommunikationer - 
5% 
Energi - 5% 
Förnybar Energi - 5% 
Flygplatser - 5 % 
Avfall - 2% 

Övr tillgångar - 41% 
Transport (järnväg, 
väg, hamnar) - 36% 
Energi (naturgas, 
uppvärmnings- och 
kylsystem) - 18% 
Kommunikation - 5% 

Energi & övr 
tillgångar - 65% 
Transport (Hamnar, 
flygplatser) - 31% 
Vatten och avlopp- 
4% 

Flygplatser - 23% 
Hamnar - 19% 
Vägar - 16% 
Fastigheter - 13% 
Energi - 10% 
Övr tillgångar - 6% 
Vatten - 6% 
Järnväg - 3% 
Kommunikationer - 
3% 

Övr tillgångar - 50% 
Transport 
(flygplatser, hamnar, 
järnvägar, vägar) - 
25%  
Energi - 20% 
Annat - 5% 

Tillgångar; 
världsdelar 

Europa - 54% 
Nordamerika - 31% 
Asien - 10% 
Australien/NZ - 5% 

Nordamerika - 67% 
Europa - 13% 
Sydamerika - 12% 
Sydostasien - 8% 

Europa & UK - 46% 
Nordamerika - 35% 
Sydostasien - 19% 

Australien - 58% 
Europa & UK - 29% 
Nordamerika - 13% 

Noterade fonder 
Nordamerika - 60% 
Sydostasien - 20%  
Europa & UK - 15% 
Resten av världen - 
5% 
Onoterade fonder 
Europa & UK - 71% 
Australien - 29% 

Exempel på 
objekt 

Thames Water (UK)  
 
Macquarie 
förvärvade ett 100% 
innehav för 2,3 
miljarder kronor i 
december 2006.  
Distribuerar vatten 
till över 9 miljoner 
invånare och 
hanterar 
avloppsvatten för 15 
miljoner invånare 

Australian Railroad 
 
Under 2009 
förvärvade BIP 5 100 
km 
järnvägsinfrastruktur 
i västra Australien 
under ett 
leasingavtal med 
staten som sträcker 
sig fram till år 2049 

Gatwick Airport 
 
Ett GIP-lett 
konsortium 
förvärvade Gatwick 
2009. 

Indiana Toll Road 
(US) 
 
Förvärvades 2015. 
Vägen är den enda 
flerfiliga motorvägen 
mellan Chicago och 
Ohio Turnpike 

Brisbane Airport 
Corporation (BAC) 
(AU) 
  
FSI äger och 
förvaltar totalt 
26,5% av 
tillgångarna i BAC. 

 

 

6.7 Sammanfattning av kapitlet 
I kapitlet har vi belyst ett antal exempel på särskilda infrastrukturobjekt där man provat olika ägar- 

och förvaltningsformer. Varje exempel är unikt och visar att specifika förhållanden, vad avser 

exempelvis befolkningsstorlek, ekonomisk struktur, politiska, institutionella och legala förhållanden 

spelar en avgörande roll för vilka former av ägande och förvaltning som kan väljas, och vilka effekter 

och konsekvenser som en viss modell får. Exempelvis spelar befolkningsstorlek, generellt ekonomiskt 

välstånd och hur väl utbyggt ett transportsystem är en avgörande roll för hur ny 

                                                           
71 Källor:  

https://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/global/shared/about/investerare/operational-briefings/2018/2018-
operational-briefing-infrastructure.pdf?v=4 
https://www.brookfield.com/en/bUSAinesses/infrastructure/sectors  
http://global-infra.com/freeport.php  
https://www.ifminvesterare.com/investment-capabilities/infrastructure/asset-portfolio  
http://ri.firststateinvestments.com/2016/unlisted-infrastructure-brisbane-airport.htm 
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transportinfrastruktur påverkar markvärden och därmed möjligheten att återföra stigande 

markvärden för att finansiera ny infrastruktur. I glest befolkade länder med väl utbyggt 

transportsystem är dessa förutsättningar betydligt mindre än i tätt befolkade områden med 

underutvecklade transportsystem, givet samma ekonomiska standard i övrigt. Detta påverkar i sin tur 

förutsättningarna för privata aktörer som går in och tar ansvar för utbyggnad och finansiering av 

transportinfrastruktur.   

Även vad gäller exempelvis internationella flygplatser ser förutsättningarna olika ut. I globala 

storstäder, där passagerarunderlag ger utrymme för flera internationella flygplatser, råder en högre 

grad av konkurrens mellan flygplatserna. Att ägarväxla flygplatserna till olika privata ägare får i en 

sådan kontext sannolikt andra effekter och konsekvenser än att privatisera en flygplats som i 

praktiken är ett monopol. 

En sammanfattande reflektion är således att det är svårt att dra generella slutsatser om vad som är 

den mest ändamålsenliga förvaltnings- och ägarformen för transportinfrastruktur. Det finns runt om i 

världen exempel på många olika modeller. Det kan vara myndighetsförvaltning eller bolag, det kan 

vara privata, offentliga eller mixat ägda bolag. Samma formella modell kan prestera olika resultat 

beroende på de specifika villkor och förutsättningar som gäller i just den kontext de verkar i. 

Men även om det är svårt att dra generella slutsatser så är det viktigt att konstatera att det är fullt 

möjligt att konstruera effektiva transportsystem där mindre eller större delar av 

transportinfrastrukturen ägs och förvaltas av privata eller offentliga bolag. Att ägarväxla till bolag, 

offentliga eller privata, tenderar att vara vanligare inom nodinfrastruktur, såsom hamnar och 

flygplatser etc., men det förekommer även för nätverkstillgångar som väg och järnväg.  

Motiven till varför vissa länder valt att bolagisera och ägarväxla varierar. I vissa fall har det handlat 

om svaga offentliga finanser och ett behov av att få in privat kapital för att betala offentliga skulder 

eller för att finansiera nödvändiga investeringar. I andra fall har det handlat om ett behov eller en 

vilja att utveckla en viss tillgång eller tjänst. Det finns exempel – inte minst vad gäller flygplatser, 

hamnar och stationer – på hur man kunnat öka intäkterna genom att släppa in kommersiellt drivna 

ägare som ges möjlighet att agera på mer affärsmässiga grunder, exempelvis genom att upplåta mer 

yta åt kommersiella verksamheter och därmed generera kompletterande intäktsströmmar. 

Naturligtvis kan detta ibland kan stå i konflikt med andra målsättningar, såsom effektiva flöden av 

gods och personer, men rätt genomfört kan det ändå sammantaget bidra till både en förstärkt 

ekonomi och en mer attraktiv miljö.  

Det är också värt att notera att det finns exempel på att tillgångar har återförts till det offentliga. 

Offentlig aktiv ägarstyrning och ägarväxling är således inte enkelriktad och handlar inte enbart om att 

avyttra tillgångar och privatisera. Det handlar också om att identifiera tillgångar som av exempelvis 

transportpolitiska skäl eller effektivitetsskäl vore lämpliga att integrera i den offentliga portföljen.  

Ytterligare en reflektion är att globala investerare redan är stora och sannolikt kommer att bli än 

större i takt med att en växande del av världens befolkning sparar i pensionsfonder. Att investera i 

infrastruktur är attraktivt då det finns förutsättningar för långsiktigt stabil avkastning som är relativt 

mindre konjunkturkänslig jämfört med många andra sektorer. Det finns således ett stort kapital som 

söker sin hemvist. Sett i det perspektivet är det viktigt för aktörer som äger och förvaltar omfattande 

infrastrukturtillgångar att tillämpa ett aktivt förvaltarskap utifrån perspektivet att den samlade 
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infrastrukturförvaltningen ska bidra till största möjliga nytta. Det är inte osannolikt att 

kapitalplacerare kommer att uppvakta offentliga beslutsfattare i än högre utsträckning jämfört med 

idag med förslag och propåer. Därför ligger det ett stort värde i att utveckla systematiska metoder för 

en aktiv ägarstyrning vad gäller infrastruktur.     

Därmed går vi över till att närmare studera villkoren och förutsättningarna för en mer aktiv 

ägarstyrning och för ägarväxling av transportinfrastruktur i Sverige.    
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7 Förutsättningar och vägar framåt  
Det finns ett flertal motiv till att anta en mer aktiv syn på ägandet av infrastrukturtillgångar, där 

ägarväxling kan vara en komponent. Som nämndes i föregående avsnitt växer det samlade 

pensionskapitalet globalt och placerare söker lämpliga investeringar där infrastruktur betraktas som 

en mycket attraktiv sektor att placera i. Det ligger därför ett stort värde i att utveckla en beredskap 

för offentliga beslutsfattare att möta den efterfrågan som kan komma till uttryck genom förslag och 

propåer från investerare. Det är av stor vikt att ha metoder för att på rationella grunder förvalta 

infrastrukturtillgångarna på ett sådant sätt att man uppnår största möjliga samhällsnytta. 

Ytterligare ett skäl för en mer aktiv ägarstyrning är den tekniska utvecklingen. Ekonomisk forskning 

om bästa styrning, förvaltning och ägande av infrastrukturtillgångar har ofta utgått ifrån att tekniken 

för transporter och kommunikation förblir ungefär densamma över tid. Under de kommande 

decennierna kan dock väntas ett antal större förändringar av teknisk- och ekonomisk karaktär. Digital 

teknik, autonoma fordon, nya betallösningar men också ökad urbanisering och större betalningsvilja 

för såväl bättre miljö och bättre utnyttjande av marken förändrar delvis villkor och förutsättningar. 

Det reser frågan om hur infrastrukturen ska ägas och förvaltas för att nyttan med ny teknik på bästa 

sätt ska kunna realiseras.  

Det finns också offentligfinansiella skäl till aktiv ägarstyrning. Även om en ägarväxling i sig inte bidrar 

till att generera ökade resurser för staten så är det av stor vikt med en effektiv och rationell 

förvaltning av den samlade tillgångsmassan. Det handlar om att identifiera den förvaltningsform, 

eller den aktör, som kan förvalta tillgången på det mest produktiva sättet, exempelvis genom en mer 

kostnadseffektiv förvaltning eller genom att bättre tillvara tillgångens fulla potential att generera 

intäkter. Den offentliga sektorns och välfärdens långsiktiga finansiering är utmaningar som kommer 

ställa än högre krav på en kostnadseffektiv förvaltning. 

Detta kapitel syftar till att närmare beskriva de generella ekonomiska förutsättningarna för 

ägarväxling. Därefter beskrivs översiktligt förutsättningar och villkor avseende väginfrastruktur, 

järnväg, flygplatser och hamnar.  

7.1 Generella ekonomiska förutsättningar 
För att ägarväxling ska vara intressant krävs rätt förutsättningar. En sådan förutsättning är att det är 

kommersiellt intressant för en privat aktör att ta över en infrastrukturtillgång, att det finns en 

potential för verksamheten att bli företagsekonomiskt lönsam och ge tillräcklig avkastning på ägarnas 

kapital. Ett infrastrukturbolag som tar över en infrastrukturtillgång kan få sina intäkter från flera olika 

källor. En modell är att intäkterna uteslutande bygger på privat finansiering i form av brukaravgifter, 

hyror och andra intäkter från kommersiell verksamhet eller exploatering och försäljning av mark – 

ägarväxling med full intäktsrisk. En annan modell bygger på skattefinansiering i form av 

tillgänglighetsbaserad ersättning som regleras i avtal med en offentlig beställare – ägarväxling utan 

intäktsrisk. Det är även möjligt med hybridmodeller där tillgänglighetsbaserad ersättning kombineras 

med andra intäkter från brukaravgifter, hyror eller kommersiell verksamhet – ägarväxling med viss 

intäktsrisk.  

I likhet med OPS-modeller kan det förväntas att intäktsrisk, allt annat lika, leder till färre intressenter 

i budgivningsskedet och därmed även ett lägre försäljningspris. Likaledes blir den privata aktörens 
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finansieringskostnader och avkastningskrav högre till följd av den högre risken. Fördelen med 

intäktsrisk är möjligheten att addera nya intäktsströmmar till förvaltningen av infrastruktur.  

Att en viss tillgång säljs och byter ägare påverkar i sig inte den samhällsekonomiska bedömningen. 

Det som är intressant är hur tillgången används och förvaltas och värdet på den nytta som 

användningen genererar samt den samlade kostnaden för att denna nytta ska åstadkommas. En 

övergång från statligt till privat ägande ger normalt inte ökade resurser för staten, även om det i vissa 

fall kan innebära positiva bokföringsmässiga effekter. Ägarskiftet behöver istället motiveras av att en 

privat aktör – eller mer kommersiellt driven offentlig aktör – kan förvalta tillgången på ett mer 

produktivt sätt, eller genom att bättre kunna tillvara tillgångens fulla kommersiella potential. 

För att ägarväxling ska vara motiverat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs mer än 

företagsekonomisk lönsamhet. Det krävs att ägarväxlingen innebär att det realiseras en större 

samlad nytta än vad som är möjligt om förvaltningen ligger kvar med oförändrat förvaltar- och 

ägarskap. Värdet på denna ökade nytta behöver överstiga de transaktionskostnader som är 

förknippade med ägarväxlingen, den privata aktörens räntekostnader för upptagna lån samt 

avkastningskravet på det egna kapitalet.   

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det således främst infrastrukturtillgångar med stor 

kommersiell potential och/eller stor produktivitetspotential som är intressanta för ägarväxling. 

Produktivitets- och effektiviseringspotentialen beror dels på verksamhetens komplexitet; i en 

komplex verksamhet finns fler potentiella innovations- och effektiviseringsmöjligheter. Dels beror 

den på graden av faktisk eller potentiell konkurrens, vilket framgick av genomgången av den 

empiriska litteraturen.  

Den kommersiella potentialen beror till stor del på förutsättningarna för att nyttja en tillgång på 

flera, komplementära sätt som kan generera kommersiella intäkter. Det kan exempelvis gälla 

tillgångar som har en stark koppling till handel, service och kommersiell mark- och 

fastighetsutveckling. Figur 5 nedan är ett försök att illustrera de två dimensionerna. 

 

Figur 5. Potential ägarväxling 
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Hur ser då dessa förutsättningar ut för väginfrastruktur, järnväg, flygplatser och hamnar? 

7.1.1 Väginfrastruktur 

I Sverige finns statliga, kommunala och enskilda vägar. Gränserna för de kommunala 

väghållningsområdena utreds fortlöpande av Trafikverket i samarbete med kommunerna. 

Trafikverket centralt fattar beslut om väghållaransvaret ska förändras. I de fall en kommun blir egen 

väghållare enligt väglagen, ligger beslutet hos regeringen. En enskild väg kan ändras till allmän om 

den är av synnerlig betydelse för det allmänna efter prövning av Trafikverket och länsstyrelsen. Det 

omvända, att allmän väg omvandlas till enskild, får enligt gällande regelverk bara ske om vägen inte 

längre behövs för allmänheten och om åtgärden inte medför olägenhet för bygden. I dagsläget finns 

således inte juridiskt stöd för att ägarväxla en allmän statlig eller kommunal väg till en privat aktör, 

det krävs lagändringar för att möjliggöra detta.  

För att ägarväxling av vägar, broar och tunnlar ska vara kommersiellt intressant krävs möjlighet till 

avkastning på insatt kapital. Den privata aktören måste ha en stabil intäktsström. Om ersättningen är 

tillgänglighetsbaserad eller baserad på skuggtullar är det svårt att se någon större vinst av 

ägarväxling, sett ur ett samhällsperspektiv. De kostnader som staten skulle haft för drift och 

underhåll om vägen var kvar i statlig ägo skulle vid ägarväxling ersättas av betalningar till ett privat 

bolag som utöver kostnader för drift- och underhåll därutöver måste ha täckning för egna 

administrativa kostnader, kostnader för räntor och administration samt avkastning på eget kapital. 

Det krävs att ägarväxlingen i sig ger upphov till en mycket stor produktivitetsvinst för att väga upp 

dessa kostnader, samt att denna produktivitetsvinst inte kan realiseras med oförändrat ägarskap.  

Alternativet till tillgänglighetsbaserad ersättning är att införa brukaravgifter. Möjligheten att 

avgiftsbelägga vägar regleras idag av Eurovinjettdirektivet och Lagen om infrastrukturavgifter på väg 

(LIV). Eurovinjettdirektivet reglerar avgiftsuttaget för tunga fordon med syftet att motverka 

snedvridning av konkurrensen mellan olika transportföretag inom EU. Direktivet gäller för allmänna 

vägar, för enskilda vägar som tillhör TEN-T-vägnätet och enskilda vägar som klassas som motorvägar.  

En av de bärande principerna är att avgifterna inte får överstiga kostnaderna för uppförande, 

underhåll, drift och utveckling av just det vägavsnitt som man betalar för att passera. Detta 

begränsar möjligheterna att avgiftsbelägga vägar som redan skattefinansierats. Vidare medger inte 

direktivet att kostnaderna vältras över på lastbilskollektivet, avgifterna ska fördelas på olika fordon 

utifrån deras del av kostnaderna. Inte heller får rabatter eller prisdifferentiering utformas hur som 

helst. Uttag av avgifter för andra fordon än tunga fordon på enskild väg är dock oreglerat, där 

Öresundsbron är ett exempel.  

Även budgetlagen innehåller bestämmelser om finansiering av investeringar i infrastruktur (7 kap. 5 

och 6 §§ budgetlagen 2011:203). Av förarbetena framgår att investeringar som har ett 

samhällsekonomiskt värde men inte ger någon monetär avkastning till staten som kan bekosta 

framtida amorteringar och räntor på lån ska finansieras med anslag. De bärande motiven till detta är 

transparens och budgetdisciplin. Riksdagen har dock möjlighet att besluta om annan finansiering i 

enskilda fall, som exempelvis lånefinansiering (prop. 1995/96:220 s. 99). 

Utöver begränsningar i gällande lagstiftning finns också politiska aspekter som begränsar potentialen 

att avgiftsbelägga befintliga väg i samband med en ägarväxling. Det finns acceptans hos allmänheten 
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för brukaravgifter i samband med nyinvesteringar i infrastruktur om avgifterna uppfattas som 

rättvisa. Att avyttra en väg, bro eller tunnel till en privat aktör och i samband med detta 

avgiftsbelägga den är sannolikt svårare att vinna stöd för, i synnerhet bland dem som regelbundet 

nyttjar den. Det är troligen mycket lätt att mobilisera ett stort allmänt och politiskt motstånd mot ett 

sådant förslag.  

Potentialen för ägarväxling av befintliga vägar gäller främst objekt som redan är avgiftsbelagda med 

stabila trafikflöden, vilket kraftigt begränsar antalet möjliga objekt. Däremot finns annan 

vägrelaterad infrastruktur som kan vara av intresse för någon form av ägarväxling, såsom rastplatser 

och belysningssystem som kan laddas med kompletterande funktioner och tjänster.  

Vad gäller rast- och uppställningsplatser ställer de europeiska TEN-T-riktlinjerna krav på 

medlemsstater att prioritera tillhandahållande av lämpligt utrymme för parkering för yrkestrafikanter 

med tillbörlig skydds- och säkerhetsnivå. Trafikverkets tillhandahåller totalt drygt 350 rastplatser i 

Sverige, varav ca 130 är utpekade som lämpliga lastbilsparkeringar. Därutöver finns 

uppställningsplatser för lastbilar vid hamnar, flygplatser och vid lokala och privata lösningar, såsom 

vägkrogar och större drivmedelsstationer. Enligt en analys av Trafikanalys är utbudet av trygga och 

säkra uppställningsplatser i Sverige inte i nivå med efterfrågan.72 Antalet uppställningsplatser med 

någon form av förhöjd säkerhet är idag mycket begränsat. Det är möjligt att ägarväxling skulle kunna 

användas som en modell för att utveckla denna del av väginfrastrukturen. 

7.1.2 Järnväg  

Det finns inga formella hinder mot att privata aktörer äger och förvaltar järnväg i Sverige. Däremot är 

möjligheten att ta ut banavgifter av tågoperatörerna reglerade. Avgifterna ska vara 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande. Principen är marginalkostnadsprissättning, vilket 

innebär att avgifterna ska motsvara den kostnad som uppstår att framföra järnvägsfordonet.  

Kostnader för investering kan i normalfallet inte ingå banavgifterna, men byggkostnader och vinst 

kan i vissa fall täckas av särskilda avgifter. Dessa särskilda avgifter kan dock bara tas ut om det är 

förenligt med ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen. De särskilda avgifterna 

får inte sättas så högt att de tågoperatörer som skulle kunna bära marginalkostnaden hindras från att 

använda järnvägen. Särskilda avgifter får också tas ut för att täcka långsiktiga kostnader för nya 

projekt som ökar effektiviteten i järnvägssystemet och som inte skulle kommit till stånd utan 

särskilda avgifter.  

Sammantaget är bedömningen att reglerna för banavgifter kan göra det svårt för en privat förvaltare 

att få full täckning för investeringskostnader och avkastning på eget kapital. 

Det finns emellertid svenska exempel på ägarväxling av järnvägsinfrastruktur. I samband med 

avregleringen av järnvägen på 1990-talet övertogs Inlandsbanan, som går mellan Kristinehamn och 

Gällivare, av Inlandsbanan AB (IBAB). Banan hotades av nedläggning på grund av successivt minskad 

efterfrågan. Bolaget, som ägs av de femton kommuner som ligger längs Inlandsbanans sträckning, 

ansvarar för förvaltningen av banan. Banan bär sig inte på kommersiella grunder, den största 

intäktskällan är ett årligt driftsbidrag från staten via Trafikverket. 

                                                           
72 Trafikanalys (2016), Trygga och säkra uppställningsplatser, Rapport 2016:16 
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Arlandabanan är ytterligare ett exempel på järnväg som växlat ägare, men då från det privata 

konsortium som byggde banan till det statligt helägda bolaget Arlandabanan Infrastructure AB 

(AIAB). När bygget av Arlandabanan slutfördes 1999 överfördes järnvägsanläggningarna till AIAB. Nu 

leasar A-Train AB tillbaka Arlandabanan med en exklusiv koncession att köra tågtrafiken fram till år 

2040. Verksamheten drivs helt och hållet på marknadsmässig grund. 

Det går att finna exempel på järnvägar som ägarväxlats men det finns sannolikt större förutsättningar 

att ägarväxla annan järnvägsrelaterad infrastruktur. Som nämndes ovan har det förts fram förslag att 

ägarväxla den svenska järnvägens kraftförsörjning. Även fastigheter kopplade till järnvägsnätet borde 

kunna ägarväxlas. Jernhusen AB avknoppades från SJ år 2001 och äger och förvaltar fastigheter som 

är eller har varit knutna till Sveriges järnvägsnät. Det är järnvägsstationer, kontorsfastigheter, 

terminaler och tågverkstäder. På regional och lokal nivå skulle man kunna tänka sig liknande 

modeller inom kollektivtrafiknätet. Exempelvis är underhållet på många pendeltågs- och 

tunnelbanestationer i Stockholm eftersatt och ofta underutnyttjas ytorna med tanke på de stora 

flöden av resenärer som passerar varje dag. Många stationer upplevs därutöver som otrygga och 

osäkra. Att få in mer kommersiellt drivna fastighetsförvaltare som ägare av stationer och hållplatser 

skulle kunna skapa drivkrafter att utveckla stationerna till tryggare platser att vistas på. En medveten 

och väl genomförd fastighetsutveckling kan möjliggöra exploatering av höjda mark- och 

fastighetsvärden. En utveckling av tjänsteutbudet och den kommersiella servicen kan bidra till ökade 

hyresintäkter. Dock kan intresset att utveckla utbud och service komma i konflikt med det logistiska 

målet att skapa effektiva flöden av resenärer, om det exempelvis uppstår trängsel. 

7.1.3 Hamnar  

Över 80 procent av världshandeln, 90 procent av EU:s handel och 90 procent av Sveriges 

utrikeshandel går via sjöfart. Årligen transporteras cirka 30 miljoner passagerare sjövägen mellan 

Sverige och utlandet. All denna trafik går via hamnar. Ägandestrukturen i svenska hamnar ser olika 

ut. Sammantaget finns det i Sverige 54 allmänna hamnar, av dessa ägs 52 av en kommun, region eller 

ett kommunalägt bolag. I ungefär hälften av de kommunalägda bolagen finns privata intressen i 

ägandet. Två allmänna hamnar är helt privatägda. I ett stort antal hamnar hyr dock hamnen ut sin 

mark till specialiserade terminaloperatörer. I vissa fall har hamnoperatörerna köpt marken och 

infrastrukturen. Utöver de allmänna hamnarna finns också ett stort antal industriägda hamnar, som 

också kan vara mycket stora, som Preems hamn Brofjorden i Lysekil. 

Hamnarna är avgiftsfinansierade med krav på kostnadstäckning och avkastning. Hur 

hamninfrastrukturavgifterna får utformas regleras av en EU förordning; Förordning om inrättande av 

en ram för tillhandahållande av hamntjänster (EU 2017/352). Där framgår att 

hamninfrastrukturavgifterna ska fastställas i enlighet med hamnens egna affärsstrategi och 

investeringsplaner samt vara förenlig med EU:s konkurrensregler. Hamninfrastrukturavgifterna får 

alltså variera i enlighet med hamnens egna ekonomiska strategi och policy när det gäller fysisk 

planering, och med avseende på olika kategorier av användare. Avgiftsdifferentieringarna ska vara 

öppna, objektiva och icke-diskriminerande samt förenliga med konkurrensrätten och 

statsstödsreglerna.  

Vad gäller hamnar tillämpar kommunerna ägarväxling, åtminstone i så motto att man har släppt in 

privat kapital och privata delägare. Ägarväxling av hamnar är inget som påverkar resurserna till statlig 

infrastruktur, det kan däremot vara ett sätt att få in privat kapital och ägarstyrningskompetens i 
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hamnutvecklingsprojekt, som ofta är komplexa, dyra och med behov av kompetens inom många olika 

områden. I många hamnar pågår omfattande utvecklingsarbeten för att anpassa 

hamnanläggningarna till nya kapacitets- och tillgänglighetskrav. I takt med att fartygen blir allt större 

krävs djupare hamnar. Och ökad internationell handel kräver större ytor och magasin för lagring. 

Samtidigt skärps miljö- och säkerhetskraven på hamnanläggningarna. I flera svenska städer pågår 

fastighets- och stadsutvecklingsprojekt som är kopplade till den lokala hamnen, bland annat i 

Trelleborg, Skellefteå och Nynäshamn. Många hamnar är av stor betydelse för det lokala och 

regionala näringslivet inte minst för etableringen av export‐ och importberoende industri och för 

turistnäringen.  

7.1.4 Flygplatser 

Det finns inga juridiska hinder som begränsar förutsättningarna för privata flygplatser i Sverige. Det 

helstatliga bolaget Swedavia äger och driver tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet, 

däribland Arlanda, Bromma och Landvetter. En flygplats i det nationella basutbudet får bara läggas 

ner efter regeringens godkännande. Därutöver finns icke-statliga kommunala/regionala och privata 

flygplatser. För närvarande bedrivs linjetrafik vid 28 icke-statliga flygplatser. Skavsta flygplats är 

sedan år 1998 huvudsakligen privatägd, då det brittiska företaget TBI köpte 90,1 procent av aktierna i 

flygplatsen från Nyköpings kommun. Sedan oktober 2013 är den kanadensiska pensionsfonden 

OMERS Strategic Investments de huvudsakliga ägarna. Nyköpings Kommun har kvar 9,9 procent av 

ägandet i flygplatsen. Den 1 april 2011 övertog Ängelholms Flygplats AB (ett bolag ägt av Peab) 

driften och ägandet av flygplatsen i Ängelholm-Helsingborg från statliga Swedavia. Det är Sveriges 

enda till 100 procent privat ägda flygplats. 

Flygplatsavgifterna regleras i Lagen om flygplatsavgifter, som är en implementering av det 

bakomliggande EU-direktivet om flygplatsavgifter (2009/12/EG). Lagen omfattar de flygplatser som 

har minst fem miljoner passagerarrörelser årligen. I dagsläget gäller det enbart Stockholm Arlanda 

och Göteborg Landvetter. Flygplatsavgifterna ska utformas så att alla flygplatsanvändare behandlas 

på ett likvärdigt sätt. Differentiering av avgifterna får förekomma om det sker med ”hänsyn till frågor 

av allmänt och generellt intresse” och kriterierna för differentieringen ska redovisas öppet. 

Flygplatsen ska minst en gång per år samråda med flygplatsanvändarna om avgifterna och kvaliteten 

på de tjänster som flygplatsen tillhandahåller. Flygplatsen kan också ingå servicenivåavtal med 

användarna där det förhandlas om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls vid flygplatsen. I 

servicenivåavtalet regleras vilken servicenivå som ska tillhandahållas i för de avgifter som betalas. 

Förslag till förändringar vad avser flygplatsavgifterna ska lämnas till flygplatsanvändarna senast fyra 

månader innan ändringarna föreslås träda i kraft. 

Swedavia AB bekostar själv sin verksamhet, sin infrastruktur och sina investeringar. Alla intäkter 

kommer direkt eller indirekt från flygtrafiken. Verksamheten är lönsam och intäkterna från 

flygplatstjänsterna står för ca 60 procent av nettoomsättningen och de kommersiella intäkterna från 

hyror, bilparkering och andra tjänster uppgår till ca 40 procent. De kommersiella intäktsströmmarna 

blir allt viktigare som bas för finansieringen då flygbolagens flygplatsavgifter behöver vara 

konkurrenskraftiga om flygplatsens attraktivitet ska upprätthållas. 

Den stora majoriteten av de icke-statliga flygplatserna redovisar återkommande driftunderskott. Sta-

ten bidrar, genom Trafikverket, sedan år 1999 med transportpolitiskt motiverat ekonomiskt stöd för 

driften till vissa icke-statliga flygplatser. Under de senaste åren har det statliga driftstödet totalt 
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uppgått till ca 100 miljoner kronor årligen. Därutöver bidrar många kommuner med ekonomiskt stöd 

för att täcka underskotten. 

7.2 Sammanfattande bedömning 
Potentialen för ägarväxling av befintliga vägar, broar och tunnlar får bedömas som begränsad. 

Gällande lagstiftning kringskär möjligheterna att avgiftsbelägga redan skattefinansierad 

väginfrastruktur. Därutöver finns också politiska aspekter som gör det svårt att avgiftsbelägga vägar i 

samband med en ägarväxling. Det politiska motståndet mot en sådan åtgärd är sannolikt mycket lätt 

att mobilisera. Det är främst redan avgiftsbelagda vägar, broar, tunnlar med stabila trafikflöden som 

är aktuella, vilket kraftigt begränsar antalet möjliga objekt.  

Däremot kan det finns annan vägrelaterad infrastruktur som kan vara av intresse för någon form av 

ägarväxling. Vår bedömning är att rastplatser i vissa mer trafikerade lägen eventuellt kan bära på en 

kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna bredda 

tjänsteutbudet. Även exempelvis belysningssystemkan vara av intresse, i synnerhet om det kan 

laddas med kompletterande funktioner och tjänster som kan generera kommersiella intäkter.  

Vad beträffar järnväg är bedömningen lik den vad avser väginfrastruktur. Begränsningar i möjligheter 

att avgiftsbelägga järnvägsinfrastruktur kan göra det svårt för privata aktörer att få kostnadstäckning. 

Däremot finns kringliggande tillgångar, såsom stationer och andra fastigheter där en del av beståndet 

redan idag är bolagiserad.  

Flygplatser, hamnar och stationer är infrastrukturtillgångar som kännetecknas av relativt hög 

kommersiell potential, givet att passagerarvolymerna är tillräckligt stora. Det är logistiskt relativt 

komplexa verksamheter med hög produktivitets- och effektiviseringspotential, och det är också för 

denna typ av tillgångar som inslagen av bolagisering och privat ägande är störst.  

Figur 6 illustrerar schematiskt och övergripande potentialen för olika tillgångsslag inom 

transportinfrastrukturens område.  

Figur 6. Bedömning av potential för ägarväxling 
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Sammantaget kan det konstateras att förutsättningarna för att ägarväxling inom transportsektorn 

ska bidra till ökad samhällsekonomisk nytta sannolikt är större för nodinfrastruktur, jämfört med 

nätverksinfrastruktur. Men såväl kommersiella förutsättningar som potentiella produktivitets- och 

effektiviseringsvinster kan påverkas av teknikutveckling.  

 

7.3 Vägar framåt 
Tekniken för transporter och kommunikation kommer under de kommande decennierna genomgå 

ett antal större förändringar av teknisk och ekonomisk karaktär. Utvecklingen mot fossilfrihet och 

elektrifieringen av fordonsflottan ställer nya krav på infrastrukturen. Det handlar dels om 

utbyggnaden av elvägar, d.v.s. vägar med infrastruktur för dynamisk elöverföring till ett fordon i 

rörelse, dels om utbyggnad av fast laddinfrastruktur för elfordon.73 Den digitala tekniken gör det 

möjligt att utveckla nya betallösningar och affärsmodeller för tjänster som tidigare varit svåra att 

erbjuda. Utvecklingen av autonoma fordon kan både skapa nya, mer effektiva transportlösningar och 

samtidigt frigöra mark, om behovet av stillastående, parkerade fordon minskar. Även social och 

ekonomisk utveckling, som ökad urbanisering, ekonomisk tillväxt och större betalningsvilja för såväl 

bättre miljö och markutnyttjande, förändrar delvis villkor och förutsättningar. Denna utveckling reser 

frågor om hur infrastrukturen ska ägas och förvaltas för att nyttan med ny teknik på bästa sätt ska 

kunna realiseras. 

Stundande tekniksprång kan öppna för nya användningar av infrastrukturtillgångar, eller användning 

för flera ändamål samtidigt, s.k. ”multiuse”. Detta förverkligas mer sannolikt i en ägarform där det 

finns innovativ kompetens och kommersiella drivkrafter, samtidigt som beslutssplittring mellan olika 

aktörer eller beslutsnivåer undviks. Ett exempel är belysningssystem. Ett bolag kan köpa rätten att 

driva belysningssystem under en längre tidsperiod. Staten eller kommunen ersätter bolaget för 

tjänsten. Bolaget kan investera i ny teknik, nya LED-lampor eller annan teknik som ger väsentligt 

lägre energiförbrukning och lägre kostnader för bolaget. I många fall kan denna energieffektivisering 

också kombineras med andra funktioner tjänster som ger kompletterande intäktströmmar, såsom 

exempelvis mobilmaster, wifi eller andra ändamål som vi ännu inte känner till. Genom en modell 

med återkommande förhandlingar med den offentliga parten enligt en Regulatory Asset Base-modell 

kan dessa effektiviseringar också komma det offentliga tillgodo.  

Ett annat exempel är hur autonoma fordon (AF) kan förändra villkoren och förutsättningarna för 

paket- och godstransporter till hushåll och företag. Med självstyrande AF är det enklare att 

organisera leveranser som kommer på utlovat klockslag, och där kunden själv kan plocka varorna ur 

bilen. Dessa transporter kräver dock en ändamålsenlig infrastruktur för att fungera. Under 

förutsättning att denna finns på plats kan leveranser med AF kombineras med järnvägstransporter. 

Det kräver omlastningsstationer, där omlastning sker från tåg till AF-fordon som levererar till 

slutdestinationen. Dessa omlastningsstationer och integreringen med AF-infrastrukturen kan bli 

lämpliga föremål för en specialiserad aktör eller ägare. 

Givet de legala förutsättningarna och begränsningarna för avgiftssättning inom transportsektorn så 

möjliggör digitaliseringen en mer detaljerad prissättning. Det kan i sin tur öppna för nya 

                                                           
73 Se exempelvis EY (2018) Affärsmodeller och finansiering för utbyggnad av elvägar i Sverige, rapport skriven av 

EY på uppdrag av Trafikverket 
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affärsmodeller och förändrade ägarförhållanden. Även förutsättningarna och villkoren för 

överdäckning kan komma att förändras. Hittills har det varit förknippat med höga kostnader och bara 

varit ekonomiskt försvarbart i lägen med mycket höga markvärden. Men teknikutveckling – såsom 

automatisering av arbetsintensiva moment i byggandet av cementkonstruktioner – och förändrade 

markvärden kan förändra den ekonomiska kalkylen. Innovativa ägare med tillräcklig storskalighet kan 

få ekonomi i överdäckning på fler platser. 

Sammanfattningsvis kan också det noteras att det pågår ett flertal olika utvecklingstrender inom det 

transportpolitiska området som gör att det finns skäl att utveckla en systematisk metodik som kan 

användas för att bedöma hur olika delar av transportinfrastrukturen bör ägas och förvaltas utifrån 

perspektivet att uppnå största möjliga samhällsekonomiska nytta av befintlig tillgångsmassa. 

Modellen bör också beakta transportpolitiska mål, samhällets rådighet över central infrastruktur 

samt säkerhets- och beredskapspolitiska aspekter. 
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9 Appendix 
 

9.1 Offentligfinansiella effekter av ägarväxling 
Ett av de motiven som angetts för ägarväxling på Trafikverkets område är att det skulle vara ett sätt 

att frigöra medel som kan användas för att realisera nyinvesteringar som inte ryms inom 

myndighetens ordinarie ramar. Är detta möjligt och vad krävs i så fall? För att söka ett svar på dessa 

frågor utgår vi från fyra räkneexempel/scenarier: 

1. Anslagsfinansierad investering 

2. Lånefinansierad investering med brukaravgifter 

3. Ägarväxling till statligt bolag 

4. Ägarväxling till privat bolag  

I samtliga fyra scenarier antas att det under (år t) genomförs en infrastrukturinvestering på 10 

miljarder kr och att anläggningen tas i bruk under år t+1. Gemensamt för de fyra scenarierna är 

vidare att anläggningen skrivs av linjärt under en tioårig livslängd, det vill säga med 1 miljard kr per år 

under perioden år t+1 till t+10. Oavsett form för finansiering och förvaltning antas därtill samma 

kostnader för drift och underhåll, varför vi bortsett från denna post i beräkningarna.  

Andra viktiga ingångsvärden är att vi antar att statsskuldsräntan, räntan på interna statliga lån hos 

Riksgäldskontoret samt de statliga bolagens finansieringskostnad uppgår till 4 procent.  

9.1.1 Scenario 1: Anslagsfinansierad investering 

I ett första scenario utgår vi alltså från att investeringen anslagsfinansieras. Det innebär att 

anläggningskostnaden belastar Trafikverkets anslag fullt ut vid genomförandet, det vill säga hela 

investeringsutgiften ska inrymmas under statens utgiftstak för år t. Däremot tillkommer inga övriga 

takbegränsade utgifter, vilket innebär att belastningen på Trafikverkets anslag stannar vid just 10 

miljarder kr. Statens utgifter för de räntor som genereras av investeringen redovisas under 

utgiftsområde 26, som inte omfattas av utgiftstaket.  

Eftersom det inte finns någon intäkt som matchar anläggningskostnaden kommer statens 

nettolånebehov att öka med 10 miljarder kr. Samma sak gäller följaktligen ränteutgifterna, som 

initialt uppgår till 0.4 miljarder kr per år. Varje årlig räntebetalning kommer således att varaktigt öka 

statens lånebehov med 0.4 miljarder kr. Om vi beaktar denna ränta-på-ränta-effekt kommer 

investeringen vid år t+10 ha minskat statens finansiella nettoförmögenhet med totalt 14.8 miljarder 

kr.  
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Tabell 2. Scenario 1: Anslagsfinansierad investering 

  År t År t+1 År t+2 År t+3 År t+4 År t+5 År t+6 År t+7 År t+8 År t+9 År t+10 Summa 

             

Trafikverket 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

varav UO 22 (takbegränsade utgifter) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

UO 26 Statsskuldsräntor 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 4.8 

Statens budgetsaldo -10.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -14.8 

Finansiellt sparande -10.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -14.8 

                          

 

9.1.2 Scenario 2: Lånefinansierad investering med brukaravgifter 

I scenario 2 antar vi att det är möjligt att ta ut en kostnadstäckande brukaravgift, vilket enligt 

gällande praxis även öppnar för att frångå traditionell anslagsfinansiering. 

Överbryggningsfinansieringen sker här genom ett inomstatligt annunitetslån hos Riksgäldskontoret 

med en amorteringstid som motsvarar investeringens livslängd, i detta räkneexempel tio år.  

Enligt gällande praxis bör brukaravgifterna utformas så att de står i rimlig proportion till de kostnader 

som uppkommer för det allmänna, det vill säga i enlighet med så kallade självkostnadsprincipen.74 

Det innebär att de årliga intäkterna från brukaravgiften högst bör motsvara Trafikverkets utgifter för 

räntor och amorteringar, det vill säga 1,2 miljarder kr. För att kunna analysera de offentligfinansiella 

effekterna av förändringar i ägande och förvaltningsmodell antar vi i detta räkneexempel att det är 

möjligt att göra avsteg från självkostnadsprincipen och att Trafikverket sätter avgifterna på en nivå 

som maximerar intäkterna, vilket antas innebära årliga avgiftsintäkter på 2 miljarder kr.  

I de fall där infrastrukturinvesteringar helt eller delvis slutfinansieras med brukaravgifter, det vill säga 

när det rör sig om specialdestinerade intäkter till staten, är det fullt förenligt med det finanspolitiska 

ramverket att göra avsteg från principen att samtliga inkomster och utgifter ska redovisas på 

statsbudgeten.75 Regeringen kan alltså i detta läge bemyndiga Trafikverket att själva förfoga över 

avgiftsintäkterna, ett förfarande som bland annat tillämpas när det gäller de avgiftsfinansierade 

broarna över Motalaviken och Sundsvallsfjärden.  

Det här innebär att de takbegränsade utgifterna blir noll och att avgiftsintäkterna kan disponeras av 

Trafikverket utan att redovisas på inkomsttitel i statsbudgeten. Upplägget innebär vidare att de 

räntekostnader som uppkommer när Riksgäldskontoret ökar sin nettoutlåning inte belastar 

utgiftsområde 26 i statsbudgeten, vilket hade varit fallet vid anslagsfinansiering. Effekten på statens 

budgetsaldo och finansiella sparande blir mot den bakgrunden en återspegling av förändringen i 

                                                           
74 Statliga avgifter ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning)om inte 
regeringen har föreskrivit något annat (5 § andra stycket avgiftsförordningen [1992:191]). 
75 Se Regeringens skrivelse 2017/18:207, sid 10: ”Vidare ska statens inkomster och utgifter i enlighet med 
bruttoprincipen budgeteras och redovisas brutto på inkomsttitlar och anslag (3 kap. 4 §). Det innebär att utgifter 
ska redovisas på budgetens utgiftssida, medan inkomster ska redovisas på budgetens inkomstsida. Undantag 
från bruttoprincipen får göras om riksdagen har beslutat att inkomster får tas i anspråk för ett bestämt ändamål på 
annat sätt än genom beslut om anslag (specialdestination). Sådana inkomster ska inte budgeteras och redovisas 
mot inkomsttitlar. Undantaget omfattar inte inkomster av skatter. Dessa ska alltid budgeteras och redovisas mot 
inkomsttitlar (3 kap. 6 §).” 
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Riksgäldskontorets nettoutlåning plus det överskott på 0.8 miljarder kr per år som Trafikverket 

levererar in till statskassan.  

 

Tabell 3. Scenario 2: Lånefinansierad investering med brukaravgifter 

  År t År t+1 År t+2 År t+3 År t+4 År t+5 År t+6 År t+7 År t+8 År t+9 År t+10 Summa 

             

Trafikverket 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -7.7 

varav UO 22 (takbegränsade utgifter) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

varav avgiftsintäkter 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -20.0 

varav amortering och räntor till RKG 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 12.3 

UO 26 Statsskuldsräntor 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -1.9 

Förändring av RGK:s nettoutlåning 10 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 0.0 

Statens budgetsaldo -10 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 9.6 

Finansiellt sparande -10 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 9.6 

                          

 

9.1.3 Scenario 3: Ägarväxling till statligt bolag 

Låt oss nu analysera de offentligfinansiella effekterna av att staten byter förvaltningsmodell för den 

aktuella infrastrukturtillgången. Detta sker genom att verksamheten från och med år t+3 bryts ut från 

Trafikverket och läggs i ett separat men alltjämt statligt ägt aktiebolag.  

Samtliga tillgångar och skulder som är hänförliga till anläggningen överförs från Trafikverket till det 

nybildade bolaget, men därutöver sker inget kapitaltillskott från ägaren staten. Eftersom vi i vårt 

stiliserade räkneexempel antagit att avskrivningarna sker i samma takt som amorteringarna kommer 

detta leda till att bolaget inledningsvis inte har något eget kapital (tillgångar minus skulder). Det är 

ingen orimlig utgångspunkt och vad gäller exempelvis Öresundsbrokonsortiet, som äger och förvaltar 

Öresundsförbindelsen, kom det att dröja ända fram till år 2016 innan det egna kapitalet var 

återställt.76 

Vi antar vidare att bolaget varje år delar ut hela det överskott som återstår efter skatt, räntor och 

amorteringar. Det innebär att bolaget under investeringens hela livslängd kommer att sakna eget 

kapital.  

Summerat över perioden år t till år t+10 blir de statsfinansiella effekterna av bolagiseringen, mätt i 

termer av budgetsaldo och finansiellt sparande, exakt desamma som i det fall där 

infrastrukturanläggningen förvaltas i Trafikverkets regi. Skillnaden ligger i att statens intäkter 

kommer till utryck i momsinbetalningar, bolagsskatt och utdelning istället för att dyka upp som ett 

inlevererat överskott från Trafikverket. Vidare får nettointäkterna från investeringen, det vill säga 

effekten på statens budgetsaldo, en något annorlunda fördelning över kalkylperioden. Det beror på 

en tidsmässig förskjutning i förändringen i av Riksgäldskontorets nettoutlåning, vilket i sin tur kan 

kopplas till att Trafikverket i och med bolagiseringen kan lösa återstoden av lånen i förtid.  

                                                           
76 Se Øresundsbro Konsortiet I/S (2018).  



70 
 

 

  



71 
 

Tabell 4. Scenario 3: Ägarväxling till statligt bolag 

  År t År t+1 År t+2 År t+3 År t+4 År t+5 År t+6 År t+7 År t+8 År t+9 År t+10 Summa 

             

Trafikverket 0.0 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 

UO 26 Statsskuldsräntor 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -1.9 

Förändring av RGK:s nettoutlåning 10.0 -0.8 -0.9 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Utdelning till statskassan 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 

Momsintäkter 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.2 

Bolagsskatt 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.5 

Statens budgetsaldo -10.0 1.6 1.7 9.2 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 9.6 

Finansiellt sparande -10.0 1.6 1.7 9.2 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 9.6 

                          

 

9.1.4 Scenario 4: Ägarväxling till privat bolag 

Ett alternativ till att avyttra infrastrukturanläggningen till ett helstatligt aktiebolag hade förstås varit 

att istället växla över ägandet till en privat aktör. Innan vi mer i detalj analyserar konsekvenserna av 

ett sådant vägval behöver vi dock först klargöra principerna för hur staten värderar sitt ägande i 

aktiebolag.77 För noterade aktier används regelmässigt marknadsvärdet, det vill säga statens andel av 

bolagets börsvärde. Det innebär att en avyttring av noterade aktier inte påverkar statens finansiella 

sparande eftersom statens förmögenhet inte förändras av att en finansiell tillgång (värdepapper) 

byts mot en annan (likvida medel). Däremot påverkas budgetsaldot och därmed statens lånebehov, 

vilket i sin tur minskar utgifterna för statsskuldsräntor (UO 26).  

För onoterade bolag tillämpas dock en annan princip, nämligen kapitalandelsmetoden. Det innebär 

att ett onoterat bolags bidrag till statens finansiella förmögenhet utgörs av bolagets justerade egna 

kapital multiplicerat med statens andel av ägandet i bolaget. Denna metod att värdera onoterade 

aktier kan på ett övergripande plan, men framförallt i det enskilda fallet ge en märklig, för att inte 

säga rent felaktig bild av statens finansiella tillgångar. Ett exempel på detta är Svenska Spel som i 

statens årsredovisning för år 2017 har bokförts till ett värde av 260 000 kr. Samma år levererade 

bolaget in en utdelning till staten på 4,8 miljarder kr, vilket indikerar ett faktiskt marknadsvärde på 

omkring 75 miljarder kr.78 

Det är mot denna bakgrund man ska betrakta de statsfinansiella konsekvenserna av att av avyttra vår 

fingerade infrastrukturtillgång till en privat ägare. I detta scenario antas att köparen har ett 

avkastningskrav på 6 procent, det vill säga två procentenheter över statslåneräntan. Givet 

driftsnettot under perioden år t+3 till år t+10 korresponderar detta mot en köpeskilling på 10,5 

miljarder kr.  

Som framgår av tabell 5 så innebär ägarväxlingen att statens finanser stärks, både avseende 

statsbudgetens saldo och det finansiella sparandet. Huruvida infrastrukturtillgången vid överlåtelsen 

ligger i Trafikverkets balansräkning (scenario 2) eller om den ägs av ett statligt bolag (scenario 3) får 

                                                           
77 För en djupare analys av principerna för värdering av statliga tillgångar, se Riksrevisionen (2015).  
78 Baserat på genomsnittligt p/e-tal på Stockholmsbörsen de senaste 15 åren. Uppgifterna gällande bokfört värde 
och utdelning är hämtade ur Regeringens skrivelse 2017/18:101, Årsredovisning för staten 2017. 
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ingen betydelse för det statsfinansiella utfallet. I det första fallet saknar tillgången relevans för den 

finansiella förmögenheten och i det andra fallet kommer det finansiella värdet av tillgången vara noll 

eftersom bolaget saknar eget kapital. Statens vinst på affären kommer således i bägge fallen vara lika 

stor som köpeskillingen minus de lån som belastar tillgången, det vill säga 2,2 miljarder kr.  

Denna vinst på 2,2 miljarder kr är dock i grunden skenbar och är ett resultat av statens trubbiga sätt 

att värdera tillgångar i onoterade bolag och/eller i avkastande reala tillgångar. En marknadsmässig 

värdering av den aktuella infrastrukturtillgången, det vill säga 10,5 miljarder kr, hade resulterat i ett 

rent nollsummespel där staten hade bytt tillgången mot likvida medel. Det hade inte påverkat det 

finansiella sparandet och därmed inte heller statens nettoförmögenhet. Däremot hade affären 

inneburit en temporär positiv effekt på statens budgetsaldo år t+3 på 2,2 miljarder kr.  

 

Tabell 5. Scenario 4: Ägarväxling till privat bolag 

  År t År t+1 År t+2 År t+3 År t+4 År t+5 År t+6 År t+7 År t+8 År t+9 År t+10 Summa 

             

Trafikverket 0.0 -0.8 -0.8 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 

UO 26 Statsskuldsräntor 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -2.6 

Förändring av RGK:s nettoutlåning 10.0 -0.8 -0.9 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Utdelning till statskassan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Momsintäkter 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.2 

Bolagsskatt 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.5 

Statens budgetsaldo -10.0 1.6 1.7 11.4 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 12.0 

Finansiellt sparande -10.0 1.6 1.7 11.4 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 12.0 

                          

 

 

 


