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Abstract 

The aim of this paper is to describe how to measure welfare effect of the deregulation and 

increased competition of the public transport by railway in Sweden. The paper also includes a 

numerical example of how to measure the welfare effect. In our study we use public data from 

SJ regarding quantity and ticket prices for the period 1996 - 2005. We have used equivalent 

variation, EV, as the method to measure the welfare effect. We demonstrate how to derive the 

equation to calculate EV by starting with a Marschallian demand function. As the alternative 

price path we use the Swedish producers’ price index, PPI. The result of the measurement is 

that the increased competition in Sweden has had a positive effect on welfare. Since the data 

is limited, the monetary value of the welfare effect presented in this paper should be 

interpreted with caution and evaluated further with a more enlarged set of data. 



 

Sammanfattning 

 

År 2006 fyllde den Svenska Järnvägen 150 år. Det var den 5 mars 1856 som det första tåget 

rullade i trafik. Marknaden för järnvägstrafik har utvecklats med tiden i samma fart som den 

teknologiska utvecklingen och precis som andra marknader har den blivit utsatt för olika 

förändringar. Den förändring som vi kommer att uppmärksamma i detta arbete är 

konkurrensutsättningen av tågtrafiken för att se vilka konsekvenser det kan ha för välfärden i 

samhället. Med ökade politiska påtryckningar från EU och ett förändrat politiskt synsätt i 

Sverige om vad som ska styras av staten har en avreglering gjorts inom transportmarkanden. 

Avregleringen grundar sig i en tro att produktionen av tjänster och produkter ska bli billigare 

om de konkurrensutsätts. Det vi vill undersöka i detta arbete är om och hur mycket samhället 

har tjänat på den konkurrensutsättningen av tågtrafiken. Syftet med arbetet är att beskriva hur 

välfärdseffekten kan mätas vid konkurrensutsättning av den svenska persontågtrafiken. 

Arbetet är avgränsat till att endast omfatta persontrafiken. Välfärdsförluster beror på att ett 

högre pris kan sättas än om marknaden har fullständig konkurrens. Vi har valt ekvivalent 

variation, EV, som teoretisk grund för att mäta en välfärdseffekt. EV utgår i sin mätning från 

den nya nyttonivån med de nya priserna och svarar på frågan hur mycket realinkomsten har 

förändrats med de nya priserna som bas. Vi visar i uppsatsen hur man med start från en 

Marschalliansk efterfrågefunktion kan härleda en ekvation för beräkningen av EV. För att 

mäta vilken effekt en ökad konkurrensutsättning av marknaden ger samhället har vi använt en 

alternativ priskurva att jämföra den uppkomna prisförändringen mot. Eftersom SJ tidigare 

hade ett avkastningskrav som i nationalekonomiska termer antas motsvara en genomsnittlig 

kostnadsprissättning har vi valt PPI, producent pris index, som vår alternativa priskurva. För 

att illustrera hur en mätning av välfärdseffekten kan utföras har vi gjort en empirisk 

undersökning av prisutveckling och efterfrågan på marknaden för den svenska 

persontågtrafiken. Vi har gjort en regressionsanalys på ett dataunderlag som baserat på en 

sammanställning av biljettpriser för tågtransporter och dess utbud som gjorts på uppdrag av 

Banverket. Resultatet vid mätningen av EV blev en positiv välfärdseffekt på ca 2 miljarder 

kronor. Vi kan konstatera att SJ hade behövt effektivisera sin verksamhet med ca 5 % mer än 

vad genomsnittet för svenska producenter klarade av för att få samma välfärdseffekt som en 

konkurrensutsättning har gett. Eftersom en stor del av den information som vi har efterfrågat 

har varit sekretessbelagd och att prissystemet har varit komplicerat har vårat dataunderlag 

observationer varit begränsat. Det framräknade värdet på välfärdseffekten bör därför tolkas 

med försiktighet och utvärderas vidare med ett mer omfattande material där man tar hänsyn 

till fler variabler och utökar datamängdens omfattning för att kunna beräkna en exakt mätning 

av välfärdseffekten.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

År 2006 fyllde den Svenska Järnvägen 150 år. Det var den 5 mars 1856 som det första tåget 

rullade i trafik. Ett omfattande järnvägsbyggande i Sverige startade och under de följande 25 

åren växte järnvägsnätet till 1500 km. Marknaden för järnvägstrafik har utvecklats med tiden i 

samma fart som den teknologiska utvecklingen och precis som andra marknader har den blivit 

utsatt för olika förändringar. Den förändring som vi kommer att uppmärksamma i detta arbete 

är konkurrensutsättningen av tågtrafiken för att se vilka ekonomiska konsekvenser det kan ha 

för välfärden i samhället. Den svenska avregleringspolitiken har sin bakgrund ur ett förändrat 

politiskt synsätt på vilken roll staten ska ha och vad som anses vara naturliga monopol. I 

början motiverades regleringen av olika marknader ur ett samhällsperspektiv, där man ansåg 

att monopol var den enda rimliga vägen för att säkerställa produktion samt upprätthållande 

och utveckling av allmänna tjänster. Inom tågtrafiken gjorde man detta genom att tilldela en 

ensam aktör tillträde till marknaden utan konkurrens. På detta sätt kunde man uppnå 

stordriftfördelar och säkerställa produktionen på flera områden. Historisk sett har det existerat 

flera privata producenter av järnvägtrafik. Det var till och med något som riksdagen 

uppmuntrade med särskilda bidrag. Totalt etablerades drygt 200 privata och kommunala 

järnvägsföretag. En restriktion var att de endast fick bygga för regional och lokal trafik. 

Nationella statsbanor har alltid legat i statens regi av rädsla att privata ägare skulle ta ut 

monopolvinster. Med en expanderande bilism under 1920- och 1930-talet som transportmedel 

konkurrerades många av de privata järnvägsföretagen ut. SJ klarade sig relativt bra då 

stambanorna fortfarande nyttjades för långa transporter. Den försämrade lönsamheten bidrog 

till staten 1939 beslöt att förstatliga hela det enskilda järnvägsnätet. Det tog ända fram till 

1952 innan hela sektorn var uppköpt och SJ fick monopol. Med fortsatt ökad konkurrens från 

bilismen samt att en minskad efterfrågan av transporter som berodde på kriget och 

efterkrigstiden lades ett stort antal järnvägslinjer ner. Avfolkningen av landsbygden var också 

en del av detta. Åren fram till 1990 fanns endast ett fåtal år då SJ visade på en vinst. 1980 

uppgick statens subventioner till SJ till drygt en miljard kronor. 1979 togs ett nytt 

trafikpolitiskt att bl a instifta länstrafikhuvudmän. Det innebar att ansvaret för de olönsamma 

regionala linjerna lades på regionala politiker. Detta löste inte några ekonomiska problem. 

1988 genomfördes istället en stor förändring. SJ omorganiserades till att bli ett affärsdrivande 

företag med uppdrag att bedriva endast järnvägstrafik. Därtill skapades Banverket med sitt 

uppdrag att producera och ge underhåll infrastrukturen för järnvägen. För att SJ skulle ha 

möjlighet att sköta den konkurrenskraftiga järnvägstrafiken delade man upp järnvägsnätet i 

stomnät och länstrafik. 1990 utsågs sedan ett antal trafikhuvudmän som var ansvariga för 

trafikeringsrätten av länsjärnvägar vilket öppnade upp den för upphandling av persontrafik. 
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1995 begränsades SJ:s monopol ytterligare genom att endast gälla lönsamma sträckor. Detta 

var ett nytt regelverk som trädde i kraft vid halvårsskiftet 19961. Detta ledde till att nya 

aktörer även utländska dök upp på marknaden. De hade dock svårt att få någon lönsamhet och 

det blev tvister angående villkoren för upphandlingen.2 Avregleringen av tågtrafiken är bara 

en del av konkurrensutsättning. En annan del av konkurrensen kom när bussbolagen fick 

tillgång att bedriva verksamhet på samma sträckor som SJ länge hade försökt att skydda. 

Etableringen av flera lågprisbolag inom flyget har lett till ytterligare hårdare konkurrens. För 

att möta konkurrensen har SJ bl a utvecklat olika prissystem för att locka resenärerna åter.3  

1.2. Problemformulering 

Det vi vill undersöka i detta arbete är om och hur mycket samhället har tjänat på den 

konkurrensutsättning av tågtrafiken som bl a grundar sig i en avreglering av 

transportmarknaden. För att bena ut detta problem har vi ställt upp följande delproblem: 

Hur man kan beräkna välfärdseffekten av tågtransportens konkurrensutsättning? 

Vilken välfärdseffekt får samhället av en konkurrensutsatt tågtransportmarknad mätt i 

monetära termer? 

1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva hur välfärdseffekten kan mätas vid konkurrensutsättning av 

den svenska persontågtrafiken samt ge exempel på en sådan beräkning utifrån offentligt 

tillgängliga data.  

1.4. Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till en studie på en mer övergripande nivå för persontrafiken där effekter 

inom godstrafiken är exkluderad. Vi ser på tågtransporten som en helhet där information för 

de olika linjerna har summerats ihop till nationell nivå. De resenärspriser och den efterfråga 

som använts vid analysen kommer från SJ, övriga tågtrafikleverantörers pris och 

efterfrågeutveckling har inte beaktats. 

1.5. Disposition 

Som inledande kapitel börjar vi med att redovisa tidigare studier inom ämnet samt beskriver 

vi en modell för hur en välfärdseffekt kan beräknas. Därefter följer information om hur vi har 

inhämtat data till den empiriska delen samt en beskrivning av använd efterfrågefunktion och 

hur vi har beräknat välfärdseffekten. En ekonometrisk analys presenteras för att visa hur 

prisutvecklingen har påverkat efterfrågan på persontrafiken inom tågtransporter. Som 

                                                      
1 Melin, Banverket 150 år, 2005, sid 111 
2 Andersson-Skog, Ottosson, Banverket 150 år, 2005 sid 12 - 23 
3 Nelldal, Troche, mars 2006 
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avslutning på den ekonometriska analysen följer en slutdiskussion.  

2. Tidigare studier, välfärdseffekter av tågavreglering 

Tidigare studier om avreglering av tågtransporter är väldigt få och det vi har funnit är olika 

studier om tågtransport och välfärdseffekten utanför Sveriges gränser. Det finns en studie där 

författarna jämför järnvägstransporter i två granländer, USA och Canada, med olika nivåer av 

reglering. Resultatet av studien visar att Canada med högre grad av avreglering har en mycket 

högre produktivitetstillväxt inom tågtransporten än USA.4   

I en annan artikel om spåravgifter och välfärdseffekter vid avreglering kom författaren fram 

till tre grundprinciper. Den första var att intensiteten av konkurrens på järnvägen är avgörande 

för prisnivån och förtjänsten samt för välfärdsförluster, dead-weight loss, och att samhället 

vinner på en avreglering. Den andra är att finansiell hållbarhet i järnvägsindustri kommer att 

kräva en höjning av järnvägsavgifter i signifikant omfattning. Den tredje och sista är att för att 

få finansiell hållbarhet krävs en höjning av välfärdskostnaden.5  

Vi fann även en artikel där författaren ställer sig frågorna finns det tillräckligt med konkurrens 

inom tågtrafiken för att förhindra företagen från att ta ut höga vinster? Metoden dem har 

använt är att mäta efterfrågan och jämfört den med företag utan vinstkrav. Resultatet visar att 

Järnvägsföretagen inte har en förtjänst som ska kan likställas med monopolvinster och 

järnvägen är tillräckligt konkurrenskraftig för att bevara låga priser och att inga strikta 

åtgärder behövs göras.6 

3. Beräkning av ekvivalent variation 

För att mäta välfärdseffekten av en konkurrensutsatt tågtransport har vi valt ekvivalent 

variation (EV) som mått. Som en inledning till problemet att mäta välfärdseffekten börjar vi 

med att beskriva ett antal begrepp som är väsentliga för att förstå kommande delar i arbetet. 

3.1. Välfärdsförluster/kostnader: 

Välfärdsförluster uppkommer ofta i samband med monopolmarknader. Förlusten beror på att 

ett högre pris kan sättas än om marknaden har fullständig konkurrens. På en marknad med 

fullständig konkurrens pressas priset ned till en nivå motsvarande marginalkostnaden. Detta 

resulterar i att företaget inte kan ta ut några vinster utöver det som motsvarar en normal 

avkastning på satsat kapital. Konsumenterna behöver endast betala ett pris motsvarande 

kostnaden för en effektiv produktion och för den organisation som behövs för att producera 

varan eller tjänsten.  

                                                      
4 Caves, 1981 
5 Levin, 1981 
6 McFarland, 1987 
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Vid monopol har istället aktören makt att själv bestämma priset på varan eftersom 

konsumenten inte har valmöjligheten att köpa från någon annan. Aktören avgör sin 

produktionsnivå utifrån sina kostnader och vad som ger den maximala vinsten och sätter 

därefter sitt pris. Resultatet av denna hantering blir att produktionsnivån blir lägre och priset 

blir högre än vid konkurrens.  

Skillnaden som blir i pris och producerad kvantitet vid en jämförelse mot en konkurrensutsatt 

marknad är en välfärdseffekt som brukar benämnas som Deadweight loss (DWL). Att det 

benämns som en välfärdsförlust beror på att konsumenten är beredd att betala mer för 

ytterligare en till enhet av varan än vad det kostar att producera just den tillkommande 

enheten. Anledningen till DWL är att avsaknaden från konkurrens vid monopol leder till att 

företaget inte har den press på verksamheten som behövs för att effektivisera sin organisation 

och produktion. Vid fullständig konkurrens blir företaget däremot tvunget att producera till 

lägsta möjliga kostnad för att få en acceptabel avkastning på satsat kapital och för att hålla sig 

kvar på marknaden. Ytterligare välfärdskostnader kan vara att vinster istället för att delas ut 

till ägarna eller för att investera i produktionsteknologi istället används för att finansiera 

aktiviteter för hålla eventuellt kommande konkurrenter borta. 7 

3.2. Välfärdseffekter av en prisförändring:  

För att mäta vilken effekt en prisförändring har på välfärden kan man se till hur nyttan för en 

konsument förändras vid olika priser. Att mäta nytta som ett direkt värde är dock inte görligt 

eftersom den är beroende av olika individers egna preferenser. Hur mycket nytta man får av 

att kunna konsumera en vara skiljer sig från konsument till konsument. Ett mått på nytta 

skulle endast bli godtyckligt och den skulle inte gå att jämföra mellan individer. Därför väljer 

man vid ekonomiska studier att istället försöka se hur mycket nyttan förändras. Om priset för 

en vara sänks så kommer konsumenten att kunna köpa ett större antal av den och av andra 

varor vilket ger en annan kombination av individens totala varukorg. Om den nya 

kombinationen innebär att individen är mer nöjd än tidigare har konsumenten nått en högre 

indifferenskurva dvs en högre nyttonivå. 

För att komma förbi problemet med att mäta den specifika nyttan eller nyttoförändringen 

försöker man därför omvandla nyttoförändringen till ett mått i monetära termer. Man 

använder sig av en individs bedömning av hur mycket nyttoförändringen är värd i pengar. 

Detta förutsätter antagandet om att en krona är lika mycket värd för alla individer, fattiga som 

rika. Bedömning ger ett värde som kan aggregeras till önskad nivå.  

3.3. Beräkning av ekvivalent variation (EV) 

För att veta vilken metod vi ska välja för att beräkna välfärdseffekten vid en 

konkurrensutsättning av persontågtrafiken måste vi se till vilket syfte mätningen har. Det vi 

                                                      
7 Waldman, Jensen, sid 37-44 
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vill se är hur välfärden har förändrats med den prisförändring som konkurrensutsättning har 

medfört. Med antagandet att ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan har vi valt bort 

alternativet Konsumentöverskott, (Consumer Surplus, CS). CS bygger på den 

Marschallianska efterfrågan som visar hur efterfrågan varierar vid olika priser utan hänsyn till 

förändringen av realinkomsten, inkomstnivån är konstant. Vid valet mellan alternativen 

Ekvivalent variation, EV, och Kompenserad variation, CV, har vi sett till vilken utgångspunkt 

de båda har. Både EV och CV bygger på den Hicksianska efterfrågan med konstant nyttonivå. 

Den ena baseras på den nyttonivå som konsumenten uppnår efter en prisförändring och den 

andra baseras på ursprungsnyttan som konsumenten har före en prisförändring. Eftersom den 

effekt vi vill mäta redan är aktualiserad med en prissänkning och en ny nyttonivå har uppnåtts 

har vi valt EV. EV utgår i sin mätning från den nya nyttonivån med de nya priserna och svarar 

på frågan hur mycket realinkomsten kan förändras med de nya priserna som bas utan att 

individens nytta ändras.  

Fig 1 En grafisk beskrivning av EV 

P1

P0
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X 2
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X 1

U 0 U 1

X 1
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h1
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b

c

 
Källa: Egen bild utifrån Gravelle & Rees, 2004, figur 3.7 

 

Den Hicksianska efterfrågan visas i figur 1 som h1. EV är den yta i figuren som begränsas av 

h1 med punkterna P0cbP1.  

För att beräkna den ekvivalenta variationen behöver man veta den direkta eller indirekta 

nyttofunktionen. Eftersom en nyttofunktion är svår att ta fram måste man hitta ett sätt att ta 
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sig runt problemet. Ett sätt är att gå via den skattade Marschallianska efterfrågefunktionen för 

att med hjälp av Roy:s identitet8 kunna lösa ut den indirekta nyttofunktionen. Detta är ett 

alternativ som är mer ekonometriskt korrekt än om man utgår från en skattad nyttofunktion. 

Det förutsätter dock att efterfrågan är integrerbar. 9  

För enkelhetens skull i beräkningen av vårt EV-mått, låt oss anta att efterfrågan för 

tågtransporter, χt, kan representeras av följande funktion  

 

χt = α + βpt + γ yt + δ kt      (1) 

 

Där p representerar resenärspriset för tåg, y inkomsten och där k är en dummyvariabel som 

anger resans längd och som antar värdet 1 om resan benämns som lång då vi antar att 

efterfrågan skiljer sig beroende på distans. β, γ och δ är parametrar som anger hur känslig 

efterfrågan är för förändringar i de respektive variablerna. α är en konstant. 

EV kan beräknas genom att använda utgiftsfunktionen, m (p, u), och låta priset variera från p0 

till p1 

 

EV (p0, p1, y0) = m (p0, u1) - m (p1, u1) (2) 

 

Detta ger en jämförelse av kostnaderna för att uppnå samma nyttonivå, u1, fast med olika 

priser. För att kunna ta fram en utgiftsfunktion räcker det med att man vet den 

Marschallianska efterfrågefunktionen. Ekvation 1 tillsammans med Roy:s identitet ger 

 

χ = β p + γ y + δi k = ﴾∂v(p, y) / ∂p﴿  ⁄ ﴾ ∂v(p, y) / ∂y﴿ (3) 

 

Roy:s identitet visar en linjär partiell differentialekvation. För att kunna beräkna EV så 

förutsätter det att vi befinner oss på samma nyttonivå oavsett pris. Genom att totaldifferentiera 

nyttofunktionen, v﴾p(t), y(t)  ﴿ , och sätta den lika med noll kan vi försäkra oss om att vi 

behåller samma nyttonivå vid en prisförändring.  

 

 

∂ v﴾p(t), y(t)  ﴿       d p(t)       ∂ v﴾p(t), y(t)﴿         d p(t)  (4) 
       ∂p                  dt                       ∂y                     dt 

 

Med en försäkran om att vi håller oss på samma nyttonivå och med Roy:s identitet kan 

ekvation 4 skrivas om som en funktion av inkomsten med avseende på priset till en  

                                                      
8 Gravelle, Rees, 2004, kap 3B 
9 Hausman, 1981 

** + * = 0 
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differential ekvation som kan skrivas 

 

     d y(p)   (5) 

      d p 

 

När vi löser ekvation 5 får vi 

 

y(p)      Ae γp  -     (6) 

 

där A är en konstant i integrationen som motsvarar den indirekta nyttofunktionen. Genom att 

sätt A till den nyttonivå, u1 som vi vill utgå från vid beräkningen av EV kan man få fram den 

indirekta nyttofunktionen.  

 

v (p1, y)     A      e -γp ( y +                                   ) (7) 

 

Den indirekta nyttofunktionen är dual med utgiftsfunktionen och innehåller i grunden samma 

information vilket gör att man genom att invertera den ena funktionen kan få fram den andra 

funktionen10. En invertering av ekvation 7 ger i så fall utgiftsfunktionen 

 

m (p1, u1)        e γp u1 +  (8) 

 

För att veta om dualitet existerar måste man undersöka om den Marschallianska 

efterfrågefunktionen grundar sig på en nyttomaximering. Förutsättningar som måste gälla är 

att den indirekta nyttofunktionen i ekvation 7 är kontinuerlig och homogen av grad 0 i 

priserna samt att funktionen är avtagande i priserna (β≤ 0) och ökande i inkomsten (γ≥0). 

Ytterligare en förutsättning är att funktionen är strikt kvasikonkav vilket bestäms genom 

Slutskys substitutions term Sij = ∂xi / ∂pj + ∂xi / ∂y * xj som skall vara negativt. Om dessa 

förutsättningar är uppfyllda vilket vi förutsätter, kan man använda utgiftsfunktionen i ekvation 

8 för att beräkna EV.  Ekvation 7 och 8 sätts in i ekvation 2 för att vid en prisförändring kunna 

beräkna EV. 11 

 

EV =  e γ (p0 – p1)[ y0 +                                       ] -                                        - y0 (9) 

 

Resultatet på EV kommer vid en prisminskning att bli negativt vilket förklaras av att det vi 

mäter är hur mycket inkomsten ska sänkas för att med de nya priserna åter komma till den 

                                                      
10 Gravelle , Rees, 2004, sid 53 
11 J Lundgren,  2007, Hausman, J, 1981 

= β p + γ y + δi k 
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1 
γ 

= (β p + γ y + δi k) 
1 
γ = 

( β p +       + δi k) 
1 
γ = 

β 
γ 

1 
γ ( β p1 +        + δi k) 

β 
γ 1 

γ ( β p0 +        + δi k) 
β 
γ 



 

 8 

ursprungliga nyttonivån. 

4. Data och empirisk metod 

4.1. Datainsamling 

En grundregel vid insamling av data är att man ska försöka få ett så stort underlag som möjligt 

för att det ska vara pålitligt. Det är också viktigt att materialet är granskat så att det inte finns 

några fel som förvanskar resultatet.12 Det dataunderlag som vi har samlat in och använt i 

uppsatsen är baserat på uppgifter som vi främst har hämtat från SJ, Banverket och från SCB 

(Statistiska centralbyrån). En stor hjälp har varit den sammanställning av biljettpriser för 

tågtransporter som järnvägsgruppen KTH har gjort på uppdrag av Banverket. Uppdraget KTH 

hade var att beskriva utvecklingen på järnvägslinjer i Sverige under perioden 1990-2005.  

Vi har även sökt upplysningar genom kortare telefonintervjuer med insatta personer13. Det 

finns inom Banverket en enhet som ansvarar för transportpolitik där man tar fram 

transportstatistik och utför analyser och gör uppföljningar mot bakgrund av sitt sektoransvar 

för tågtransporter inom Sverige. Ett par personer ur denna grupp har ställt upp med både 

muntlig information och ett antal skriftliga utredningar. Vi har genom dessa intervjuer fått 

bekräftat att kvantiteter på en mer detaljerad nivå är mycket svårt att få tag på. Kvantiteten är 

den variabel som har begränsat omfattningen på vårat material. Uppgifter gick endast att få 

årsvis till och med år 2003. Därefter fanns dem även kvartalsvis de två sista åren under 

perioden. Eftersom underlaget per kvartal var så begränsat valde vi att använda årssiffrorna. 

Kvantiteten var dock indelad i fyra olika grupper indirekt beroende sträckornas distans vilket 

gjorde att vi fick fyra stycken observationer per år.  

För att granska materialet och leta efter eventuella felaktiga inmatningar har vi gjort grafer 

som visar förhållandet mellan kvantitet och pris. Extrema värden gick att se för de allra lägsta 

kvantiteterna. Trots att vi har förväntat oss att ett högt pris ska ge en låg efterfrågan så var de 

här observationerna extrema värden. Vid en närmare undersökning av observationen fann vi 

att det gick att hänföra till år 1991. Priset var då mycket högre i förhållande till kvantitet än 

för övriga år. Efter en granskning att materialet kunde vi konstatera att värdena 

överensstämde med inhämtade uppgifter och inte var en felskrivning. Det onormala 

förhållandet kan förklaras med de förutsättningar som rådde under den delen av perioden, bl a 

nyinförd skatt på kollektivresor. Åtgärder inom SJ för att minska priset genomfördes året 

därpå. Trots att värdena är extrema kvarstår dem i materialet eftersom detta är riktiga värden 

som stämmer överens med verkligheten. Vi kunde även i grafen se att det fanns en distinkt 

skillnad i förhållandet mellan pris och kvantitet beroende på typerna kort och lång. 

                                                      
12 Studenmund, 2006, sid 71 ff 
13 Sjöberg, Nelldal, Wajsman 
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4.2. Efterfrågemodellen 

För att kunna skatta en efterfrågefunktion har vi använt pris, p, och inkomst, y, som 

oberoende variabler samt en dummyvariabel, k, för att kunna ta hänsyn till om observationen 

avser en kort eller en lång sträcka. ε är en stokastisk felterm som anger de avvikelser som inte 

kan förklaras av modellen.  

 

χ =  α + β p + γ y + δ k + ε (10) 

 

Efterfrågan, χ: Den efterfrågan som beskrivs av funktionen är antalet personkilometer på den 

svenska järnvägen. Personkilometer är det mått som används inom branschen för att ange 

utvecklingen av persontransporter i Sverige. I vår analys är enheten för den beroende 

variabeln miljoner personkilometer och benämnd som distans. 

Priset, p: Priset är en oberoende variabel, som mäts i enheten kr per kilometer. Det 

prissystem som man har använt sig av inom SJ har varit komplext med många varianter och 

upplägg på hur priserna har satts. Det finns olika priser beroende på tåg, X2000 eller t ex IC 

(intercitytåg). Det finns även olika priser beroende på vilken klass man väljer 1:a eller 2:a 

klass samt prisvariationer beroende på olika rabattsystem. Förutom mängden av varianter så 

har prissystemet förändrats mycket under åren14. För att få ett pris som går att jämföra under 

samtliga år i undersökningsperioden så har vi valt att använda ett grundpris för 2: a klass. 

Detta pris finns angivet på samtliga järnvägssträckor i Sverige. Vidare är de inhämtade 

prisuppgifterna uppdelad i två olika varianter som anger längden på järnvägssträckan. Den 

ena uppdelningen anger om det är kortare eller längre sträcka än 100 km och den andra 

uppdelningen är gjord på regional och fjärrtrafik. Det som skiljer dessa sorteringar åt är att 

regionaltrafik förutom sträckor som är kortare än 100 km även innehåller länstrafiken som för 

det mesta är sträckor strax över 100 km. Det pris som har använts i analysen är ett årsvis 

snittpris för dessa fyra grupper samt för året som total. För att få ett pris som är oberoende av 

avståndet på sträckan så har biljettpriset på varje sträcka delats med sträckans längd, km. 

Enheten blir då kr/km. Priserna som har använts är omräknade till 2005 års prisnivå. KPI 

(konsumentprisindex) har använts som utgångspunkt15.  

Prisets koefficient, β: visar hur efterfrågan påverkas av en prisförändring. Om en 

prissänkning med övriga variabler som konstanta visar att efterfrågan ökar så har vi en normal 

vara. 

Inkomsten, y: inkomsten är en oberoende variabel, som anges i enheten tusen kronor per 

hushåll. Vi har använt oss av disponibel inkomst hämtad från SCB baserat på 2005 års priser. 

Den finns angiven som både ett medelvärde och ett medianvärde per år. Vi valde 

                                                      
14 Nelldal, Troche, 2006 
15 Ibid 
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medianvärdet då det inte påverkas av extrema värden t ex enstaka hushåll med ovanligt hög 

inkomst. Fördelningen av inkomsten i Sverige kännetecknas av att de flesta hushållen har låga 

eller medelhöga inkomster samt att ett fåtal hushåll har mycket hög inkomst. Det ger en 

snedfördelning och det är därför lämpligt med ett medianvärde16. 

Inkomstkoefficienten, γ: mäter hur efterfrågan på tågtransporter förändras när inkomsten 

ökar. För varor där efterfrågan ökar med en ökad inkomst har vi en normal vara.17 

Dummyvariabel, k: är en variabel som anger om priset avser en kort eller en lång 

järnvägssträcka. Som beskrivits ovan om en indelning i fyra grupper har denna indelning i 

regressionsanalysen slagits ihop till två olika typer. Detta har vi gjort eftersom avstånden inte 

nämnvärt skiljer sig åt från varandra inom respektive typ. I typen ”kort” ingår gruppen 

regionaltrafik och gruppen med sträckor kortare än 100 km. I typen ”lång” ingår gruppen 

fjärrtrafik och gruppen med sträckor längre än 100 km. För typen ”kort” sätts värdet 0 och för 

typen ”lång” sätts värdet 1.  

Dummyvariabelns koefficient, δ: anger den effekt på den beroende variabeln som beror på 

förhållandet mellan en ”kort” sträcka och en ”lång” sträcka. I regressionsanalysen är 

koefficienten benämnd som DLK. 

4.2.1. Antagande om förväntat tecken på koefficienterna 

Prisets koefficient, β, visar hur efterfrågan påverkas av en prisförändring. Med antagandet att 

det finns ett substitut till tågtrafiken förväntar vi oss att priskoefficienten får ett negativt 

tecken, ökat pris ger en minskning av efterfrågan. Inkomstkoefficienten, γ, mäter köpkraften 

och hur efterfrågan förändras med den. För varor där efterfrågan ökar med en ökad inkomst 

har vi en normal vara. Vi har gjort antagandet att transporttjänsten är en normal vara18. En 

normal vara ger ett positivt tecken på koefficienten. Dummyvariabelns koefficient, δ, anger 

den effekt på efterfrågan som beror på förhållandet mellan en ”kort” sträcka och en ”lång” 

sträcka. Med valet att den långa sträckan får värdet ett blir det naturliga antagandet att 

koefficientens tecken är positivt eftersom en lång sträcka i sig är en större kvantitet. 

Med dessa antaganden om tecken på de oberoende variablernas koefficient kan funktionen på 

generell form skrivas som 

 
           –  +  + 
χ = f ( p, y,  k ) + ε 
 

För att se om detta antagande uppfylls har vi använt oss av ett t-test, det ensidiga t-testet. 

Ensidigt t-test används för att undersöka om ett värde har förväntat tecken och om det 

                                                      
16 www.scb.se/templates/standard____80906.asp, 23/5-06  
17 Case,1999, sid 71-72  
18 Case,1999, sid 138 
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signifikant skilt från noll.19 

Det första steget i t-testen är att bestämma de hypoteser som ska testas, nollhypotes (H0) och 

den alternativa hypotesen (HA). För att testa värdet på de tre regressionskoefficienter har vi 

har bestämt de två hypoteserna i enlighet med ovanstående resonemang. Hypotesen kan då 

skrivas 

 Pris. H0: β ≥ 0 

  HA: β < 0 

 Inkomst. H0: γ ≤ 0 

  HA: γ > 0 

 Dummy. H0: δ ≤ 0 

  HA: δ > 0 

 

För att veta om vi kan förkasta H0 måste vi bestämma vilken grad av signifikans som vi anser 

var acceptabel. Graden av signifikans anger inom vilket område som ett värde får röra sig 

inom men ändå vara tillförlitligt. Vi har valt 5 % vilket är ett rekommenderat val vid en t-

test20. Vi behöver även veta antalet frihetsgrader (N-K-1) för att ur en t-tabell kunna plocka 

fram det kritiska t-värdet. Med fyra stycken observationer per år och 16 år blir det totala 

antalet observationer, N, 64st. Det motsvarar 60 frihetsgrader med tre stycken oberoende 

variabler, K. Enligt t-tabell får vi ett kritiskt t-värde på 1,671. 

4.2.2. Förklaringsgraden 

Ytterligare en granskning som gjorts är av värdet R2, förklaringsgraden. R2 är en koefficient 

som anger spridning i data. Ju högre värdet är desto bättre stämmer de estimerade värdena 

överens med insamlad data dvs vi får en hög förklaringsgrad. Det justerade R2 –värdet är ett 

R2 –värde som är justerat för antalet frihetsgrader. Med det tillägget får vi ett värde som 

påverkas av antalet variabler som ingår i funktionen. Som högst kan R2 bli 1,0 det vill säga 

hela resultatet kan förklaras av modellen. 21 

4.3. Alternativ priskurva 

I vårt arbete antar vi att utvecklingen av resenärspriserna för tåg hade sett annorlunda ut om 

transportmarknaden inte hade avreglerats. För att mäta vilken effekt en ökad 

konkurrensutsättning av marknaden ger samhället måste man ha en alternativ priskurva att 

jämföra den uppkomna prisförändringen mot. Den alternativa priskurvan ska representera den 

prisutveckling som hade skett om inga åtgärder hade vidtagits för att förändra 

förutsättningarna på marknaden. Man kan inte veta exakt hur det skulle ha sett ut, utan ett 

                                                      
19 Studenmund, 2006, sid 130 ff 
20 Studenmund, 2006, sid 125 ff 
21 Studenmund, 2006, sid 50-56 
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antal hypotetiska antaganden måste göras som grundar sig i historiken för att hitta en 

utveckling som speglar en alternativ priskurva22.  

För att få en bild av hur priserna sattes tidigare har vi sökt information i årsredovisningar från 

SJ (Statens Järnvägar) för perioden före avregleringen 1990 - 1999. Det vi har försökt att hitta 

är information om vilket avkastningskrav från staten och vilket prissystem som fanns före 

avregleringen. Från mitten av 80-talet fram till mitten av 90-talet genomgick SJ en stor 

omstrukturering för att modernisera företagets tillgångar med mål att göra SJ mera 

konkurrenskraftig. Under denna period hade de inga krav på utdelning utan vinsterna stannade 

kvar inom SJ för att finansiera de stora investeringarna som gjordes. Det står dock nämnt i 

deras årsredovisning att SJ har ett avkastningskrav på 7 % men som inte verkar ha blivit 

realiserat under denna period. Åtgärdsprogrammet visade sig inte räcka till fullt ut för att 

uppnå en uthållig lönsamhet. De fasta kostnaderna var stora och man planerade 

intäktsökningar genom bl a försäljning av tillgångar för att nå sina mål. I slutet av 90-talet 

satsade man på att öka verksamhetens inre effektivitet och lönsamhet för att kunna möta 

ökande konkurrensen. Från och med 2000 formulerade ägaren nya ökade ekonomiska mål på 

räntabilitet och skuldsättningsgrad för SJ. Från år 2003 till år 2005 har resultatet vänts från 

förlust till vinst.23  

Ett rimligt mål för ett offentligt monopol är att uppnå Ramsey-prissättning vilket svarar mot 

en genomsnittskostnadsprissättning24. Vad vi behöver är ett prisindex som beskriver den 

genomsnittliga kostnadsutvecklingen inom tågsektorn. Det finns inte något prisindex 

framtaget med lång historik som följer kostnadsutvecklingen för transportmarknaden. Först 

2004 tog SCB fram ett tjänsteprisindex för annan transportförmedling, SNI 63.40, vilket är ett 

producentprisindex med syfte att följa prisutvecklingen inom producentledet för branscher 

inom transportindustriförbundet samt för de största bolagen inom stödtjänster till transport.25 

Med tanke på att indexet är relativt ungt och fortfarande på ett försöksstadium26 har vi valt 

bort det som ett alternativ för att följa prisutvecklingen inom järnvägstransporter. Vi har 

istället valt att använda PPI (Producent pris index) som är ett övergripande prisindex för 

samtliga svenska företag27 och antagit att SJ har samma utveckling.  

 

 

 

                                                      
22 Lundgren, april 10, 2007 
23 SJ AB Årsredovisning, 1990 - 2006 
24 Waldman, Jensen, sid 630-632 
25  Statistiska Centralbyrån, Rapport 8, 2003-10-09 
26 Ibid 
27  www.scb.se/templates/tableOr chart____34152.asp, 23/5-06 
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Fig 2 Prisutveckling 
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Källa: Egen sammanställning utifrån data från SCB och Banverket. 

 

För att jämföra de olika prisutvecklingarna har vi gjort en graf där vi har låtit utvecklingen av 

PPI utgå från år 1996 med resenärspriset som bas. Resenärspriset är ett summerat snittpris, 

grundpriset på 2 kl, för de två typerna lång och kort. Utvecklingen av PPI följer 

resenärsprisutvecklingen (snittpris, 2 kl) relativt bra från år 1996 fram till 1999 där kurvorna 

skiljer sig åt och resenärspriserna sjunker och PPI ökar (se fig2).  

4.4. Beräkning av EV 

För att beräkna EV har vi använt de parametrar som skattats fram för efterfrågefunktionen och 

tillämpat den med de alternativa priserna i ekvation 12. Vi har vid beräkningen valt de 

observationer som var uppdelade fjärr- och regionaltrafik. Mätningen är utförd för perioden 

1996 – 2005.  

 

EV = e γ(pk-palt) [y0 + 1/γ ﴾ β palt + β/γ + δ k﴿]  

 

         - 1/γ ﴾ β pk + β/γ + δ k ﴿  -  y0                                                                                     (11) 

 

pk motsvarar här priset efter konkurrensutsättningen och palt representerar det alternativa 

priset. Värdena på koefficienterna samt för den alternativa priskurvan sätts in i ekvationen för 

 
S:a snittpris 
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EV. Det ger en mätning per år för den konkurrensutsatta perioden som ackumuleras till ett 

totalbelopp. 

För att kunna utföra en sådan beräkning måste man veta sambandet mellan de oberoende 

variablerna. Vi har valt en regressionsmodell utifrån följande sex steg 28. 

 

1. Studie av litteratur samt val av teoretisk modell 

2. Specificera modellen: val av oberoende variabler och funktion. 

3. Antagande om förväntat tecken på koefficienterna 

4. Insamling av data. Granska och rensa data. 

5. Estimera och ta fram en ekvation 

6. Dokumentera resultatet 

 

De första fyra stegen är beskrivna i ovanstående kapitel. För att estimera efterfrågefunktionen, 

har vi använt oss av tekniken AR1 som är en variant på OLS, (Ordinary Least Squares). OLS 

är den regressions teknik som är mest använd för att skatta ekonometriska modeller. Det är en 

relativt enkel metod att använda sig av. Med sitt mål att minimera avvikelserna är tekniken 

lämplig ur en teoretisk synvinkel. Tekniken som används är att minimera summan av 

kvadraten på residualerna, skillnaden mellan verkligt och förväntat värde. Vid beräkningen 

blir summan av residualerna är lika med noll Vi får då ett resultat som i mesta möjliga mån 

liknar underlaget. Den bygger också på ett antal klassiska antaganden om feltermerna bl a att 

de inte är seriellt korrelerade med varandra.29 Seriell korrelation innebär att det finns en 

systematik i vilket värde feltermerna har när de jämförs över tiden. Detta är vanligt 

förekommande när data är hämtat för en tidsserie vilket gäller i vårat fall.  

För att undersöka om autokorrelation var ett problem genomfördes ett Durbin-Watson test. 

Enligt tabell kan man utläsa att med en grad av signifikans på 5 %, tre stycken oberoende 

variabler och 64 observationer bör Durbin-Watson värdet ligga över 1,69. I vår 

efterfrågemodell var Durbin-Watson 1,04 vilket innebär att modellens feltermer var 

autokorrelerade. För att ta hänsyn till detta i estimationen av vår efterfrågemodell använde vi 

oss av en AR1-modell. AR1-metoden som vi använt löser problemet med seriell korrelation i 

feltermerna genom en tvåstegsprocedur. I ett första steg genomförs en OLS-estimation av 

modellen och utifrån residualen från denna estimation beräknas ett värde på storleken på den 

seriella korrelationen i feltermen, ρ (RHO). Denna beräkning av ρ används sedan för att 

korrigera data för den seriella korrelationen och slutligen genomförs en ny OLS-estimation på 

dessa korrigerade data. Resultatet från denna estimation är nu rensad från seriell korrelation 

Regressionsanalysen är utförd i verktyget TSP. 

                                                      
28 Stundemund, 2006 
29 Studenmund, 2007, sid 73 ff 



 

 15

5. Resultat 

5.1. Efterfrågemodellen 

Resultatet av de respektive körningarna med först OLS och sedan AR1 blev: 

 

Tabell 1. Resultat av regressionsanalys 

Variabel Koefficient
Standard 

error t-värde Koefficient
Standard 

error t-värde
Konstant 9,42283 577,559 0,016315 -817,385 618,782 -1,32096

Pris -1906,58 301,242 -6,32906 -798,269 235,853 -3,3846

Inkomst 35,2146 2,82225 12,4775 32,9404 3,66053 8,99881

DLK 2273,7 62,4903 36,3849 2045,83 109,92 18,6119

RHO 0,739295 0,088788 8,32648

OLS AR1
N 64 63

Durbin-Watson 1,04506 1,76715
R2 0,962438 0,978031
Justerat R2 0,96056 0,976516

OLS AR1

 
Källa: Resultat från TSP 
 
För att kvalitetsgranska och utvärdera resultatet har vi utfört en t-test samt studerat R2-värdet.  

Med vald signifikans på 5 % och 60 frihetsgrader får vi enligt en t-tabell ett kritiskt t-värde på 

1,671. Enligt beslutsregeln gäller att om det kalkylerade t-värdet i absolut värde är större än 

det kritiska t-värdet och det har det tecken som HA förutsätter kan H0 förkastas. Vi vet då om 

variabelns koefficient har rätt tecken. Med vårat resultat blir jämförelsen: 

 

   Pris Förkasta H0 om │-3,38460│> 1,671 och om -3,38460 är negativt 

 Inkomst Förkasta H0 om │8,99881│> 1,671 och om 8,99881 är positivt 

 Dummy Förkasta H0 om │18,6119│> 1,671 och om 18,6119 är positivt 

 

I samtliga fall kan vi förkasta nollhypotesen samt konstatera att vi har de tecken som vi har 

förväntat oss på de olika oberoende variablernas koefficienter. Ett ökat pris ger en minskad 

efterfrågan.  

Som högst kan R2 bli 1,0 dvs hela resultatet kan förklaras av modellen. I vårat fall är både det 

justerade och det ej justerade R2–värde högt, ca 0,97. Detta innebär att vi har en liten 

spridning i det data vi har använt för att göra regressionsanalysen.  

Utifrån denna modell anser vi att vi har ett resultat som väl stämmer överens med våra 

förväntningar och att kvalitén utifrån den mängd observationer och frihetsgraden som vi har 

är god nog för att kunna använda till vår beräkning av EV. Vi har fått ett resultat som visar att 

efterfrågan påverkas negativt av en prishöjning. En höjning av priset med 1kr/km resulterar i 

en sänkning av efterfrågan med ca 798 enheter, miljoner personkilometer. Med en 
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genomsnittlig sträcka på 208 km och en årsefterfråga på ca 8900 miljoner personkilometer 

innebär det en minskning i efterfrågan på ca 9 %. Resultatet visar också att det finns ett 

inkomstberoende i efterfrågan. Vi har en normal vara där efterfrågan ökar med inkomsten. En 

ökning inkomsten med en enhet kommer att öka efterfrågan med ca 33 enheter. Värdet på 

dummyvariabeln visar att långa sträckor innebär en efterfråga som är ca 2046 enheter mer än 

om det är en kort sträcka. 

5.2. Beräkning av välfärdseffekt 

Med värden på efterfrågefunktionen kan vi nu i enlighet med ekvation (11) ovan beräkna en 

välfärdseffekt, EV, av att tågtrafiken för personer har konkurrensutsatts. Den totala 

välfärdseffekten blev ca 2 miljarder kronor. Det kan också beskrivas som att det krävs en 

inkomstsänkning på totalt ca 2 miljarder för att samtliga konsumenter med nuvarande prisnivå 

ska komma åter till den nyttonivå som var före konkurrensutsättningen. För att se hur för att 

se hur känslig mätningen är för osäkerheten i den alternativa priskurvan har vi gjort en analys 

där vi lät värdet på det alternativa priset få ett spann på 8 %. Eftersom ekvationen för att 

beräkna EV inte är linjär utan är en exponentiell funktion blir effekten av en ökning av det 

alternativa priset med 8 % inte lika med en sänkning med 8 %. Vi får istället en mycket större 

förändring av EV när nivån på den alternativa priskurvan sänks än vad vi får när den höjs. Om 

utvecklingen av det alternativa priset ligger lägre än den nivå som vi har valt, PPI, och 

hamnar under den aktuella prisnivån får vi till slut en välfärdskostnad. Vid en höjning av det 

alternativa priset planar effekten av EV ut till att knappt förändras alls vid ökningar mer än 

4 %. Figur 4 visar hur EV ändras med olika värden på den alternativa priskurvan. 



 

 17

 

Figur 3, Känslighetsanalys av EV  
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Källa: Egen sammanställning utifrån beräkning av EV. 

 

Av figuren går det att utläsa att det finns någon sorts brytpunkt vid - 5 % där det inte längre 

finns någon välfärdseffekt. Det innebär att om den alternativa priskurvan ligger 5 % lägre än 

det antagande som vi har gjort så går det inte längre att utläsa någon välfärdseffekt. 0 % i 

figuren anger den välfärdseffekt som motsvarar de antaganden som vi har gjort vid vår 

beräkning av EV, ca 2mkr.  

6. Slutdiskussion 

För att beskriva hur välfärdseffekten vid konkurrensutsättning av den svenska 

persontågtrafiken kan mätas valde vi att använda den ekvivalenta variationen, EV, som mått 

på välfärdseffekten. Detta har vi gjort med ett resultat där man med en utgångspunkt från en 

skattad linjär efterfrågefunktion kan beräkna EV. Ett alternativt mått hade varit att istället 

använda sig kompenserad variation, CV, där man istället utgår från det ursprungliga prisets 

nyttonivå. Olikheterna i mätningarna gör att beloppet för CV kommer att bli mindre än EV. 

Enligt litteraturen anses de båda metoderna vara likvärdiga och att valet beror på syftet med 

mätningen. Fast det går inte att komma ifrån att en mätning med CV hade gett ett annat 

resultat, ett lägre, och att det kan förleda en att tro att effekten av en prisförändring därför är 

av mindre betydelse. De olika resultaten som de båda mätmetoderna ger kanske därför mer 

ska ses som en indikation på om det verkligen existerar en välfärdseffekt eller inte och om 

den är positiv eller negativ än som ett exakt belopp på välfärdseffekt. 
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Vi ville även visa hur en mätning av välfärdseffekten kan utföras med en empirisk 

undersökning av prisutveckling och efterfrågan på marknaden. Resultatet vid mätningen av 

EV blev en positiv välfärdseffekt på ca 2 miljarder kronor. Som vi konstaterade av figur 3 går 

brytpunkten för en välfärdseffekt vid en minskning med 5 % av prisnivån för resenärspriser. 

Det skulle betyda att SJ hade behövt effektivisera sin verksamhet med 5 % mer än vad snittet 

för svenska producenter, PPI, klarade av för att få samma välfärdseffekt som en 

konkurrensutsättning har gett. Detta är en ganska avsevärd förbättring av en verksamhet som 

inte har något egentligt yttre tryck på sig att bli effektivare. Som statligt ägd är risken liten att 

de kommer att gå i konkurs och med ingen piska och inte heller någon morot som en 

konkurrensutsättning ger finns inget motiv att utföra rationaliseringar. Det är därför inte 

troligt att denna effektivisering skulle ha skett utan avregleringar inom transportmarknaden. 

Ytterligare en tolkning av figur 3 är att vi kan ha en felmarginal på 5 % vid beräkning av det 

alternativa priset för att kunna bevisa att det finns en välfärdseffekt.  

 

För att komma till ett resultat på välfärdseffekt har ett vi gjort ett antal egna antaganden.  

Eftersom en stor del av den information som vi har efterfrågat har varit sekretessbelagd och 

att prissystemet har varit komplicerat har antalet observationer varit begränsat. Detta kan 

innebära att dataunderlaget har varit för litet för att estimera en tillförlitlig efterfrågefunktion. 

En annan aspekt på problemet är att det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan än bara 

biljettpriset, t ex konkurrerande marknaders priser. Som konkurrerande marknader avser vi 

flyg, buss och bil där konkurrensen varierar beroende på vilken järnvägssträcka som avses. 

Även om man skulle kunna ta med priser på dessa faktorer i analysen så finns det ytterligare 

faktorer som inte går att mäta, t ex säkerhet, miljö och bekvämlighet. Vårt antagande i 

uppsatsen är därför att en analys av endast tågmarknaden kan vara fullt tillräcklig. Önskvärt 

hade dock varit att utöka databasen med en variabel för bensinpriset vilket i tidigare studier 

visat sig vara en stor påverkande faktor med biltrafiken som en av de största konkurrenterna.  

Begränsningen i de data som använts gör att uppsatsen snarast ska ses som en beskrivning för 

hur välfärdseffekter av tågmarknadens konkurrensutsättning kan beräknas. Det framräknade 

värdet på välfärdseffekten bör därför tolkas med försiktighet och utvärderas vidare med ett 

mer omfattande material där man tar hänsyn till fler variabler och utökar datamängdens 

omfattning. Vi anser dock att konkurrensutsättningen på transportmarknaden har lett till 

sänkta priser och det har lett till att tågresandet har ökat. Detta finns även dokumenterat i 

tidigare studier som även branschen själv har utfört. 

7. Förslag till fortsatt forskning 

I den studie av marknaden som gjordes till detta arbete fann vi att det finns ett flertal 

påverkande faktorer för efterfrågan på tågtrafiken. Det skulle vara intressant om det gick att 

inkludera ett antal av dessa och få en mer omfattande studie av hur efterfrågan påverkas. Till 
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exempel skulle man kunna göra en djupdykning för en specifik sträcka där man kan följa hur 

ökad busstrafik eller flygtransport på motsvarande sträcka påverkar tågtransporten.  

En faktor som SJ själv har satsat mycket på för att klara sig i konkurrensen är att öka 

komforten för att få tågresandet mer attraktivt. Det skulle vara intressant att veta hur 

konsumenterna värderar en prissänkning kontra en komforthöjning. Gömmer det sig kanske 

en ökad efterfrågan i en prissänkning som egentligen beror på ökad komfort?  

En annan aspekt som nu är högaktuell är de omskrivna miljöhoten. Även här finns det 

anledning att göra en studie och då av miljöpåverkan kontra priset. Ett önsketänkande vore 

sedan om det gick att mäta välfärdeffekten av ett ökat miljöansvar.  

Önskvärt är också att utöka databasen med en variabel för bensinpriset vilket visat i tidigare 

studier vara en stor påverkande faktor med biltrafiken som en av de största konkurrenterna. 
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