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Varför inte inVestera i infrastruktur när räntan är låg? En 
alternativ formulering av den frågan skulle kunna vara: Varför ska inte 
staten köpa aktier för lånade pengar när räntan är låg? Svaret är att ett 
sådant beteende genom en hävstångseffekt skulle öka svenskars 
välstånd i goda tider på bekostnad av välståndet i dåliga tider. Staten 
bör inte investera mer i infrastruktur bara för att räntan för närvarande 
är ovanligt låg. Det finns tre anledningar till detta: 1) infrastrukturinve
steringar bidrar till ökad makroekonomisk risk, 2) räntan kan stiga 
under projektets livslängd och 3) andra investeringsmöjligheter finns 
som kan ge högre avkastning med motsvarande risknivå. I rapporten 
utvecklas och problematiseras resonemangen. 

Disa Asplund är forskare i transportekonomi vid Statens väg och 
transportforskningsinstitut (Vti).
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»Varför inte investera  
i infrastruktur nu när  
räntan är så låg? Det är 
väl bara att låna, eller?«

Dagens låga räntor innebär nya fråge
ställningar för såväl ekonomer som 
beslutsfattare. En fråga som numera 
ofta ställs av olika samhällsaktörer (till 
exempel Edlund med flera 2016) är: 
»Varför inte investera i infrastruktur när 
räntan är låg?« För att på ett rigoröst 
sätt besvara frågan behöver man tränga 
in i nyttokostnadskalkylerna för offent
liga investeringar och de kalkylräntor 
som används i dessa. 

Nyttokostnadskalkylen är ett verktyg 
för att jämföra projekts samhällsnyttor 
och kostnader på ett systematiskt vis, 
och används bland annat som en del i 
beslutsunderlaget inför större infra
strukturprojekt. Idén är att alla effekter 
av ett projekt så långt som möjligt ska 
kvantifieras och värderas för att ingå i 
kalkylen. En samhällsekonomisk vinst 
betyder i detta sammanhang att de 
samlade samhällsnyttorna överstiger 
kostnaderna för ett projekt.  

Kalkylräntan kan i allmänhet ses som 
samhällets värdering av ett års försening 
i realiseringen av kostnader eller nyttor 
för offentliga investeringar. Själva ordet 
kalkylränta leder dock möjligen tan
karna fel i och med att det inte rör ränta 
i traditionell mening utan inbegriper 
samhällets värdering av tid i vidare 
mening. Därför kan kalkylräntan snar
are ses som den offentliga sektorns 
årliga avkastningskrav. Hur mycket man 
ska investera i projekt som spänner över 
generationer, till exempel i minskad kli
matpåverkan, kärnenergi och bevar
ande av biologisk mångfald, är extremt 
känsligt för kalkylräntan. En av vår tids 
främsta miljöekonomer, Martin Weitz
man, konstaterade att ett av de mest 
kritiska problemen inom hela det natio
nalekonomiska fältet är att bestämma 
samhällets kalkylränta (Weitzman 
2001). 

Analysen i denna rapport bygger på 
en studie finansierad av Trafikverket 
som slutrapporterades under 2018 (se 
Asplund 2018). Både teori och mycket 
av empirin är hämtad därifrån. Diskus
sionen har vidareutvecklats något för 
att kunna besvara den mer allmänt 
 samhällsrelevanta frågan om varför  
man inte ska investera i infrastruktur 
när räntan är låg. Jag fokuserar på trans
portinfrastrukturinvestering generellt 
och använder den aktuella frågan om 
investeringar i höghastighetsjärnväg 
som ett konkret exempel där det är 
lämpligt. Huvudfrågan, och svaren, är 
dock i realiteten betydligt mer gene
rella, och resonemangen är principiellt 
allmängiltiga för alla offentliga investe
ringsbeslut, till exempel investeringar i 
sjukvårdsutrustning eller sociala inves
teringar för att förbättra möjligheterna 
för utsatta ungdomar att få en anställ
ning. För offentliga investeringar från 
kommuner finns dock vissa praktiska 

komplikationer av gällande lagstiftning. 
Staten får låna till den löpande driften 
men det får inte kommunerna, och det 
kan i vissa gränsfall vara svårt att avgöra 
om kommunernas åtaganden ska kate
goriseras som investeringar eller kon
sumtion. Till exempel skulle en utök
ning av mängden fritidspersonal i 
utsatta områden kunna ses som 
antingen konsumtion eller en investe
ring.

Kalkylräntans betydelse  
för svenska transport
investeringsbeslut 
Sverige är ett föregångsland och har en 
jämförelsevis välutvecklad metodik när 
det gäller samhällsekonomiska kalkyler 
för transportinvesteringar. De vikti
gaste komponenterna för investeringar 
i transportinfrastruktur är i allmänhet 
investeringskostnad, restidsvinster och 
trafiksäkerhetseffekter, men även miljö
effekter, till exempel koldioxidutsläpp, 
finns med i dessa kalkyler. För ett tradi
tionellt infrastrukturprojekt infaller 
investeringskostnaderna i början av 
projektet, medan nyttorna faller ut 
under en period av 40–60 år. Detta 
föranleder frågan hur nyttor som infal
ler långt fram i tiden ska värderas. Ett 
centralt begrepp är nuvärde, det vill 
säga det värde vi idag tillmäter nyttor 
som infaller i framtiden. Nuvärde för 
ett visst år beräknas genom att nyttorna 
för det aktuella året multipliceras med 
en så kallad diskonteringsfaktor, som 
blir lägre ju längre in i framtiden man 
tittar, och takten för denna minskning 
ges av kalkylräntan.  Enkelt uttryckt 
kan man säga att diskonteringsfaktorn 
minskar för varje år med kalkylräntan. 
Om räntan är 3 procent blir diskonte
ringsfaktorn för år 2 i kalkylperioden 97 
procent, det vill säga nyttor som inträf
far år 2 värderas till 97 procent av nyttor 
som inträffar år 1. Diskonteringsfaktorn 
för år 3 blir ungefär 94 procent och så 
vidare.1 Sedan kan alla års nyttor sum
meras till ett samlat nuvärde år 1 som då 
kan jämföras med en investeringskost
nad år 1. I figur 1 illustreras nuvärde för 
ett enkelt exempel med 1 miljon kronor 
i nyttor per år under 6 år (År 2–7) och 
diskonteringsräntan 3 procent, i form 
av ett stapeldiagram. Den höga stapeln 
år 1 är summan av de mindre (ljusa) 
staplarna, som skulle ha varit 6 miljoner 
kronor utan diskontering, men blir 5,4 
miljoner kronor med diskontering. 

Vi ska nu se hur nyttokostnadskalky
ler nyttjas i Sverige. I Sverige är nytto
kostnadskalkyler vägledande för beslut 
om rangordningen av olika infrastruk
turprojekt, inom ramen för en total 
budget som regeringen fastställt. Det är 

 1. I själva verket subtraheras inte 
ränta varje år, utan minskningen 
sker multiplikativt. I det aktuella 
exemplet blir diskonteringsfaktorn 
år 3: 0,97*0,97 = 0,9409. År 4 blir 
diskonteringsfaktorn 0,9409 * 
0,97 = 0,912673 och så vidare. 

Jag vill tacka professor Maria Börjesson, 
VTI, för idén till frågeställningen för 
rapporten. Jag vill också tacka följande 
personer för värdefulla kommentarer:  
Johan Nyström, forskare, Nyström 
Forskning och Utredning; Lars Hult
krantz, professor, Örebro universitet; 
Therese Lind, forskningsledare, SNS; 
Bo Söderberg, adj. professor och chefs
ekonom, Boverket; Pål Sjöberg, mark
nadsanalytiker och nationalekonom, 
Boverket; samt Hans Forssman, Senior 
Investment Manager, Skandia.
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rimligt att anta att rangordningen är 
relativt okänslig för kalkylräntan, efter
som de flesta föreslagna projekt har lik
nande kalkylperioder. Eliasson med 
flera (2015) visade dock att dessa kalky
ler också används som screeningverktyg 
som till viss del sorterar bort projekt 
med negativa nettovinster. De används 
också för att välja mellan alternativa 
designer av samma investeringsprojekt 
ur ett livscykelperspektiv. I dessa sam
manhang är kalkylräntan sannolikt 
mycket viktigare. När man väljer mellan 
en design med låga investeringskost
nad er som förslits snabbt och en design 
med höga investeringskostnader som 
förslits långsamt är kalkylräntan rimligt
vis viktig. 

Mouter (2018) intervjuade 38 exper
ter på nyttokostnadskalkyler för infra
strukturinvesteringar i fem nordvästeu
ropeiska länder om beslutsprocessen att 
välja den officiella kalkylräntan i varje 
land. Både danska och svenska respon
denter framhöll att förhandlingsproces
ser inom offentlig förvaltning spelar en 
viktig roll i fastställandet av den offi
ciella kalkylräntan för tillämpning inom 
deras praxis. I Sverige fastställs kalkyl
räntan av Trafikverkets generaldirektör. 
I Mouter (2018) angav svenska respon
denter att de uppfattat att dåvarande 
generaldirektör i slutändan valde den 
lägsta möjliga kalkylränta som han rim
ligen kunde motivera, eftersom han 
insåg att lönsamhetsresultaten för infra
strukturprojekt förbättras när en låg 
kalkylränta används. 

Sverige överväger för närvarande 
investeringar i höghastighetsjärnväg, en 
typ av projekt som kännetecknas av 
enorma investeringskostnader och 
långa tidshorisonter. Kalkylen påverkas 
därmed av kalkylräntan. Finansierings
modellen har ännu inte fastställts, och 
medlen kan mycket väl komma att tas 
från utanför den generella budgeten för 
infrastrukturinvesteringar. Projektets 

officiella nyttokostnadskalkyl, med den 
reala kalkylräntan 3,5 procent, visar på 
ett stort samhällsekonomiskt under
skott för projektet (Trafikverket, 2016). 
Lokala och regionala politiker längs 
den föreslagna linjen (Edlund med 
flera, 2016) kritiserade kalkylräntan i 
Trafikverkets kalkyl för att inte sam
manfalla med faktiska riskfria räntor. 
De hävdade att om hänsyn togs till 
detta, så skulle projektet tvärtom vara 
samhällsekonomiskt lönsamt. Vidare 
argumenterade de för att projektet 
borde lånefinansieras, vilket inte är det 
normala förfarandet för transportinfra
strukturprojekt i Sverige. Dessa argu
ment kan vid en första anblick tyckas 
övertygande. Varför inte investera i 
infrastruktur nu när räntan är så låg? 
Det är väl bara att låna, eller?

Argumenten hos Edlund med flera 
(2016) – att aktuella riskfria marknads
räntor ska användas i infrastrukturkal
kyler – tar inte hänsyn till att projektris
ken bärs av staten och inte av långiva
ren. Arrow och Lind (1970) presente
rade en analys som har stort inflytande 
på denna fråga än idag. De visade att 
under vissa antaganden går den sam
hällsekonomiska kostnaden för pro
jektrisk mot noll när befolkningsstorle
ken går mot oändlighet, så att projekt 
kan utvärderas på grundval av endast 
väntevärdet av nettovinst, det vill säga 
osäkerheten behöver inte beaktas. 
Detta resultat liknar den centrala 
gränsvärdessatsen inom statistiken 
(eller de stora talens lag) – att med 
många projekt är det mer sannolikt att 
de dåliga kvittas mot de bra. Samma idé 
återfinns inom finansvärlden, där en av 
de mest grundläggande strategierna för 
att minska investeringsrisk – utan att 
göra avkall på förväntad avkastning – är 
att diversifiera en given portfölj. Diver
sifiering innebär att man inte ska lägga 
alla ägg i samma korg, till exempel en 
enskild aktie, utan i stället förvärva 

Figur 1. Illustration av nuvärde (det 
värde vi idag tillmäter nyttor som 
infaller i framtiden). 
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många små poster i så olika typer av 
bolag som möjligt. Om ett bolag eller 
en hel bransch då går dåligt, kan man 
ändå göra vinst på andra bolag och 
branscher, och man har därmed mins
kat sin investeringsrisk. 

Arrow och Linds tillämpning av 
denna grundläggande insikt bygger 
dock på ett viktigt tillägg, nämligen att 
förväntad avkastning från offentliga 
projekt inte samvarierar alls med allmän 
ekonomisk utveckling. Enligt Baum
stark och Gollier (2014) finns det emel
lertid inga skäl att tro att detta antag
ande gäller i verkligheten. Svenska esti
mat från Hultkrantz med flera (2014) 
indikerar snarare att den samhällseko
nomiska avkastningen från transport
infrastruktur, i form av tidsvinster, i 
hög grad följer BnPutvecklingen. Det 
innebär att projektrisken för transport
infrastrukturinvesteringar är av lik
nande storleksordning som för investe
ringar i aktieindexfonder där avkast
ningen också i hög grad samvarierar 
med BnPutvecklingen. Tidsvinster från 
infrastrukturinvesteringar är större i 
högkonjunktur och mindre i lågkon
junktur. I lågkonjunktur hade de sat
sade resurserna relativt varit mer värda 
som obundna, för möjliggörande av 
valfria satsningar på konsumtion och 
välfärd. Således bidrar transportinfra
strukturinvesteringar, i likhet med 
investeringar i aktieportföljer, till större 
skillnader i välstånd mellan goda och 
dåliga tider, det vill säga de bidrar till en 
ökad makroekonomisk risk. Makroeko
nomisk risk refererar här till risk som är 
kopplad till den allmänna trenden för 
ekonomisk utveckling, det vill säga 
BnPutvecklingen. Implikationen är att 
det inte finns skäl att anta ett väsentligt 
lägre avkastningskrav för infrastruktur
investeringar än förväntad avkastning 
på en väldiversifierad aktieportfölj. 

Resonemanget gäller inte enbart för 
konjunktursvängningar, utan även för 

osäkerhet om den långsiktiga tillväxten. 
Att investera i en given uppsättning 
transportinfrastruktur är att satsa sina 
pengar på att framtiden blir ljus. Blir 
den inte det så skulle folket i efterhand 
önska att man hade det förbrukade 
låneutrymmet kvar, alternativt att sta
ten inte var fast med räntekostnader 
som med tiden vuxit sig stora. Den 
andra bristen i resonemanget hos 
Edlund med flera (2016) är mer direkt; 
att räntorna nu är låga betyder inte att 
de är det under de många årtionden 
som utgör höghastighetsjärnvägs
projektets kalkylperiod. 

Två perspektiv på  
kalkylräntan
Det finns två grundläggande motiv för 
att nyttja en kalkylränta: argumentet 
om alternativkostnad för kapital och 
argumentet om social tidspreferens. 

Alternativkostnaden ska spegla andra 
möjligheter för staten att investera som 
ger en förväntad positiv avkastning. 
Om möjligheten finns, bör sådana 
investeringar väljas i stället för investe
ringar som inte förväntas ge en likvär
dig avkastning. En annan tolkning av 
alternativkostnadsansatsen är att offent
liga investeringar tränger undan 
antingen privat konsumtion eller pri
vata investeringar, vilket utgör en alter
nativkostnad. 

Ett annat perspektiv på kalkylräntan 
återfinns inom ansatsen för social 
tidspreferens (stPansatsen). Detta per
spektiv bygger på antagandet att när 
människor blir rikare avtar deras nytta 
från ökad konsumtion på marginalen. 
Eftersom vi i dag förväntar oss att kon
sumtionen per person växer, är det 
rationellt att lägga mindre värde på 
framtida konsumtion än på motsva
rande konsumtion idag. Ramsey här
ledde (1928) den berömda Ramsey 

ekvationen för diskontering:

r = δ + η ∙ g

där r är den (reala) kalkylräntan (social 
eller individuell), δ är den genuina 
tidspreferensen, η är elasticiteten för 
nyttan av ökad konsumtion och g är 
den prognosticerade tillväxttakten för 
den totala konsumtionen per capita 
(ofta approximerad genom BnPtillväxt 
per capita). Historiskt sett har det i 
genomsnitt varit en positiv tillväxttakt i 
ekonomin i århundraden, och därför är 
det rimligt att förvänta sig fortsatt till
växt. Därför bygger Ramseyregeln på 
idén att i genomsnitt förväntas varje 
individ vara rikare i morgon än idag, 
och därför kommer en extra kronas 
köpkraft imorgon att ge henne mindre 
nytta än om hon skulle få samma kronas 
köpkraft idag. Notera här termen köp
kraft. Ramseyekvationen gäller realt, 
alltså inflationsrensat. Inflationen inne
bär förenklat att du får färre och färre 
varor för varje krona, men det är alltså 
inte denna effekt som är drivkraften 
bakom kalkylräntan. I stället handlar 
det om att varje extra vara du kan köpa 
blir mindre och mindre värd i nytta. 
Den första bilen ett hushåll köper kan 
tillföra en betydande ökning i levnads
standard, medan hushållets fjärde bil 
troligen inte gör det. Motsvarande 
resonemang kan föras för de flesta 
andra typer av konsumtion, både privat 
och offentligt finansierad. Är infrastruk
tursystemet underutvecklat blir nyttan 
av extra infrastruktur större än om sys
temet från början är välutvecklat och så 
vidare. Det är denna typ av effekter på 
en aggregerad nivå som Ramseyekva
tionen avser, och som i formeln hante
ras av parametern η som kan skattas 
empiriskt. 

Baum (2009) menade att Ramsey 
ekvationen kan representera både en 
normativ formel för hur samhället bör 

»Det finns två grundläggande 
motiv för att nyttja en 
kalkylränta.«
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värdera tid och en deskriptiv modell för 
individuellt beteende, men med olika 
parametervärden. Om individer är 
rationella och agerar i egenintresse 
kommer de att ha en genuin tidsprefe
rens baserad på deras upplevda årliga 
risk att dö. Men om samhället värderar 
framtida generationers välbefinnande, 
är det inte rationellt att basera den soci
ala värderingen på de enskilda medbor
garnas dödsrisk. I stället hävdade Das
gupta och Heal (1979) att tidspreferen
sen (δ) borde baseras på den analoga 
sannolikheten på samhällsnivå: risken 
för utplåning av hela samhället.

Resonemangen ovan har lett till två 
grundläggande metoder för uppskatt
ning av kalkylräntan: alternativkost
nadsansatsen och metoden för social 
tidspreferens (stP). stPansatsen går i 
stort sett ut på att estimera parame
trarna i Ramseyekvationen var och en 
för sig för att på så vis skatta kalkyl
räntan. Alternativkostnadsansatsen går  
i stället ut på att skatta avkastningen på 
alternativa investeringar. De två ansat
serna kan ses som två huvudgrenar på 
en trädstam, där varje gren i sin tur för
grenar sig i olika metoder (variationer 
på formler). I den senaste generationen 
av metoder justeras respektive ansats 
utifrån hur riskfyllt ett projekt är, vilket 
behandlas i nästa avsnitt. 

Värdering av makro
ekonomisk osäkerhet
Det finns olika typer av risk. Projektspe
cifik risk går att diversifiera bort (i enlig 
het med Arrow och Linds resonemang, 
1970), medan risk som är kopplad till 
gemensamma trender för alla potenti
ella projekt, såsom BnPutveckling, inte 
går att bli av med via diversifiering. En 
naturlig utgångspunkt för att utvärdera 
sådan övergripande risk är den beröm da 
capital asset pricingmodellen, förkor
tat CaPM2, som ursprungligen utveckla
des för att beskriva värdering av risk 
inom finanssektorn. I den konsum
tionsbaserade versionen3 av CaPM (med 
ursprung från Lucas, 1978) är den för
väntade riskpremien för en riskabel till
gång (till exempel en enskild aktie) pro
portionell mot hur dess avkastning och 
total konsumtion samvarierar, det vill 
säga den följer samma gemensamma 
trend som i detta fall beror på hur den 
ekonomiska tillväxten utvecklar sig:

r = rf + β ∙ π

r = avkastningskrav (kalkylränta) 
rf = riskfri ränta
β = samvariationsfaktor = samvariation 
mellan avkastning på aktuell tillgång 
och total konsumtion
π = riskpremie

CaPM oCh alternatiVkostnads
ansatsen
Den klassiska CaPMformeln kan också 
användas som en alternativkostnadsan
sats för offentliga investeringar, där 
offentliga investeringar kan jämföras 
med investeringar i värdepapper på pri
vata marknader. För varje nivå av risk 
för olika typer av offentliga projekt kan 
man jämföra med den avkastning som 
skulle erhållas om staten i stället inves
terade i värdepapper med samma risk
nivå. Genom att utnyttja observerade 
marknadspriser för den riskfria räntan 
och riskpremien i formeln ovan, kan ett 
rimligt avkastningskrav estimeras. 

CaPM oCh ansatsen för  
soCial tidsPreferens
Det har dock visat sig att man också kan 
härleda en nyttobaserad kalkylränta med 
samma struktur som CaPMformeln. På 
senare tid har teoretiska framsteg gjorts 
gällande den långsiktiga kalkylräntan. 
Forskningen har drivits på av klimatfrå
gan, där kalkylräntan har stor betydelse. 
En övergripande slutsats är att under 
vissa antaganden blir den övergripande 
stPbaserande formeln densamma som 
CaPMformeln ovan4, men med andra 
parametervärden för den riskfria räntan 
och riskpremien. Om vi inte vet om vi 
kommer att vara fattiga eller rika i fram
tiden så bör vi prioritera investeringar i 
projekt som ger avkastning även i dåliga 
tider, hanterat av samvariationsfaktorn, 
β, i CaPMstrukturen. β = 0 innebär här 
att projektet ger lika mycket avkastning 
oberoende av ekonomisk utveckling, 
vilket förstås är en eftertraktad egen
skap, och resulterar i ett lågt avkast
ningskrav för sådana projekt. β = 1 bety
der i stället att avkastningen helt följer 
den ekonomiska utvecklingen, och 
avkastningskravet för sådana projekt 
bör därför sättas högre för att 
kompensera för den högre risknivån. 
Samvariationsfaktorn kan dessutom 
vara mindre än 0 (projektet ger mer 
avkastning i dåliga tider än i goda) eller 
högre än 1 (projektet är extra beroende 
av ekonomisk utveckling). 

Då risk ska bedömas för stPansatsen 
behöver man göra antaganden om vil
ken sannolikhetsfördelning tillväxten 
har. Detta är inte nödvändigt för alter
nativkostnadsansatsen, där man helt 
enkelt antar att marknaden korrekt har 
bedömt den framtida sannolikhetsför
delningen.  Om man antar att tillväxten 
följer en så kallad Brownsk rörelse, så 
går relativt enkla formler för stPansat
sen att härleda. En nackdel med detta 
antagande är dock att betydelsen av risk 
troligen underskattas, bland annat 
genom att inte tillräckligt stor hänsyn 
tas till extrema händelser som till exem
pel finanskriser eller pandemier. Med 
en Brownsk rörelse blir strukturen för 

 2. Se till exempel Sharpe (1964).

 3. Modellen finns i två versioner, en 
ursprunglig version baserad på 
enbart marknadspriser på olika 
typer av tillgångar och en 
konsumtionsbaserad version. 
Strukturen för modellen är 
densamma i de två versionerna, 
men den empiriska basen skiljer sig 
åt, vilket innebär att parameter
värden kommer att skilja sig.

 4. När konsumtionen följer en 
geometrisk Brownsk rörelse, det 
vill säga varje års tillväxt är 
oberoende av föregående års 
tillväxt och följer en normalfördel
ning, kollapsar ett mer komplicerat 
stPuttryck till den klassiska 
(platta) CaPMstrukturen, men 
med nyttobaserade parametervär
den.
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kalkylräntan densamma som för alter
nativkostnadsansatsen:

r = rf + β ∙ π

Den riskfria kalkylräntan rf ersätts dock 
med den klassiska Ramseyekvationen, 
plus ett mindre tillägg. Formeln blir då:

rf  = δ + η ∙ g – 0,5η2 ∙ σ2

 
där g och σ är väntevärdet respektive 
standardavvikelsen för tillväxttakten. 
Den sista termen svarar för så kallat för
siktighetssparande. I en osäker värld är 
det bra att spara lite extra i förhållande 
till hur man skulle ha sparat i en värld 
utan osäkerhet. Intuitionen för det  
här tillägget liknar den för Ramsey 
ekvationen. Om vi inte vet om vi kom
mer att vara fattiga eller rika i framti
den, så bör vi allt annat lika spara lite 
extra. 

Riskpremien blir π = ησ2 i ekvationen 
ovan. 

Olika kalkylräntor med  
respektive ansats
Enligt de två ansatserna ovan har empi
riska skattningar för Sverige utförts. 
Hultkrantz med flera (2014) skattade 
kalkylräntor justerade för makroeko
nomisk risk med en alternativkostnads
ansats för infrastrukturinvesteringar i 
Sverige. Baserat på historiska data skat
tades samvariationsfaktorer i intervallet 
0,82–0,97, det vill säga nära 1, vilket 
indikerar att nyttor från infrastruktur
projekt i stort följer BnPutvecklingen. 
Därmed kan de beskrivas som normalt 
riskfyllda investeringar, i paritet med 
exempelvis investeringar i aktieindex
fonder. Avkastningen från transportin
frastrukturinvesteringar i form av rese
närsnytta är ofta beroende av att den 
prognosticerade trafiktillväxten verkli
gen slår in, och denna trafiktillväxt är i 
sin tur driven av ekonomisk tillväxt.5 I 
scenarion med en låg grad av ekono
misk utveckling, då vi allra mest skulle 
behöva ökat välstånd, förväntas trans
portinfrastrukturinvesteringar ge låg 
avkastning, och vi hade i efterhand öns
kat att vi haft kvar de förbrukade resur
serna till andra satsningar, till exempel 
skattelättnader eller sociala insatser. 
Givet en samvariationsfaktor på cirka 
0,9 skulle ett alternativt sätt för staten 
att investera på samma nivå av osäker
het därför vara att investera cirka 10 
procent av kapitalet i riskfria tillgångar 
(exempelvis amortera på statsskulden) 
och 90 procent i tillgångar med en nor
mal risknivå (samvaritionsfaktor = 1), 
till exempel aktieindexfonder. Den för
väntade avkastningen från sådana alter
nativa investeringar har här estimerats 

baserat svenska avkastningsestimat 
(PwC, 2019). De riskfria, långsiktiga 
nominella ränteförväntningarna 2019 
var 2,9 procent bland investerare, och 
jag har antagit 2 procent i långsiktig 
inflation, baserat på Riksbankens mål 
för denna. Marknadsriskpremien på 
den svenska aktiemarknaden 2019 var 
6,8 procent. 

Motsvarande riskjusterade kalkylrän
tor med stPansatsen, baserat på ned
anstående data har också estimerats. 
Trafikverkets officiella riktlinjer för net
tokostnadskalkyler (asek 6) har en 
prognos för BnPtillväxt på 1,5 procent 
per år. I en översiktsstudie visar Evans 
(2005) att elasticiteten för nyttan av 
ökad konsumtion (η) mestadels ligger 
inom intervallet 1–2. Groom och Mad
dison (2018) utförde en grundlig analys 
av η för Storbritannien och jämförde 
resultat från olika metoder och testade 
underliggande antaganden empiriskt. 
Resultatet var ett centralt estimat på 1,5 
och ett 95procentigt konfidensintervall 
på (1,4–1,6), så η = 1,5 har använts. Vid 
en konferens om globala katastrofrisker 
i Oxford 2008 cirkulerade en informell 
undersökning bland deltagarna där de 
ombads att uppge sina bästa gissningar 
för sannolikheter för olika katastrofer 
att inträffa före år 2100. Det samman
lagda estimatet för en samhällskollaps 
från denna undersökning var 19 procent 
(Sandberg och Bostrom, 2008), vilket 
motsvarar en risk om 0,2 procent per år 
(motsvarande δ). 

Konsumtionsvolatiliteten motsvarar 
den årliga standardavvikelsen för kon
sumtionen, det vill säga hur mycket 
konsumtionen fluktuerar från år till år, 
och är ett mått på konsumtionsosäker
het, motsvarande σ i formeln ovan. 
Attanasio med flera (2002) skattade 
konsumtionsvolatiliteter för Storbritan
nien (1978–1995) och fann att aktie
ägarnas konsumtionsvolatilitet hade 
varit 3,7 procent, medan övriga hade 
haft en konsumtionsvolatilitet på 2,5 
procent.  BnPvolatiliteten, som är ett 
mått på den övergripande tillväxt
osäkerheten, hade i stället varit 0,8 pro
cent. Jag har antagit att den relevanta 
volatiliteten för offentliga investeringar 
är BnPvolatiliteten, så att σ = 0,8. 

Baserat på dessa data har riskjuste
rade kalkylräntor för tranportinfra
strukturinvesteringar i Sverige skattats. 
Estimat för både alternativkostnadsme
toden och stPansatsen presenteras i 
tabell 1.

Tabell 1 visar att det finns ett empi
riskt glapp mellan de två ansatserna, där 
alternativkostnadsansatsen ligger på i 
storleksordningen 7 procent medan 
stPansatsen ligger på 2,5 procent. En 
substantiell skillnad finns för estimering 
av den riskfria räntan, men denna skill
nad är ändå liten i förhållande till den 

 5. I den transportpolitiska debatten 
föreslås ofta ett omvänt 
reso nemang, nämligen att 
infrastrukturinvesteringar leder till 
tillväxt. Börjesson (2019) pekade 
dock på att detta påstående 
generellt sett har svag empirisk 
evidens. 
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enorma skillnad som finns för estime
ring av riskpremien.   

Anledningen till dessa glapp kan inte 
fastställas med säkerhet och relaterar till 
det så kallade »Equitypremium«puss
let som gäckat ekonomer i årtionden. 
En trolig delförklaring till det stora 
glappet för riskpremien är att den något 
förenklade stPansatsen gravt under
skattar betydelsen av risk. Det kan dock 
inte uteslutas att marknadens värdering 
av risk av någon anledning leder till en 
överskattning av samhällets värdering 
av risk. 

Vilken av ansatserna som bör väljas 
för beräkning av kalkylränta för offent
liga investeringar är en öppen fråga, 
men det kan noteras att båda ansatserna 
ger reala kalkylräntor som är betydligt 
högre är nuvarande reala (riskfria) 
marknadsräntor som ofta ligger nära 0 
procent eller ännu lägre6. Jordà med 
flera (2019) visar dock att den riskfria 
räntan har fluktuerat relativt mycket de 
senaste 150 åren (i 16 utvecklade ekono
mier) men i fredstid oftast inom inter
vallet 1 till 3 procent. Det kan finnas 
flera bidragande orsaker till dagens låga 
räntor. En delförklaring är att många 
riksbanker kämpar med att pressa upp 
inflationen mot det av parlamentet fast
ställda målet (2 procent i Sverige). Att 
den numera betydelsefulla stora ekono
min Kina har ett stort sparande, vilket 
leder till ett globalt överskott på kapital, 
har också nämnts som förklaring.

Varför ska staten inte  
investera i infrastruktur  
när räntan är låg?
Någon kan möjligen anse att om man 
lånefinansierar infrastruktur så skulle 
det vara ekvivalent med en investerings
kostnad som är utspridd över tid. Det 
vill säga ingen kostnad första året och 

sedan en jämnt utspridd kostnad över 
kalkylperioden, i form av den årliga 
lånekostnaden (amortering och ränta). 
Med en hög kalkylränta skulle då låne
kostnaden ätas upp med tiden, och 
samhället skulle därmed vinna på upp
lägget. Detta är dock ett tankefel. För 
det första är det troligtvis omöjligt att 
låna till en fast, låg ränta på de långa 
tidshorisonter som utgör infrastruktur
projekts kalkylperioder.  Men även om 
det skulle vara möjligt så skulle detta 
diskonteras som en riskfri investering, 
med en låg kalkylränta, i och med att 
låneutgifterna då skulle vara oberoende 
av den ekonomiska utvecklingen. Bara 
om låneräntan är hög i goda tider och 
låg i dåliga tider kan räntekostnaden 
diskonteras med en hög kalkylränta, 
om alternativkostnadsansatsen nyttjas. 
Men om alternativkostnadsansatsen 
nyttjas kommer också nyttorna att dis
konteras högt, och därmed ätas upp 
med tiden av en hög kalkylränta.

stPmetoden visar däremot att sta
ten möjligen skulle kunna acceptera ett 
lägre avkastningskrav för riskfyllda 
investeringar än vad marknaden gör. 
Detta implicerar också att det möjligen 
skulle kunna finnas rationella skäl för 
staten att lånefinansiera riskfyllda inves
teringar, såsom infrastrukturinveste
ringar, ifall man kan få en låneränta på 
under 2,5 procent realt under hela kal
kylperioden. Men om staten är villig att 
investera i infrastruktur med en avkast
ning på ringa 2,5 procent, varför inte i 
stället investera i indexfonder där staten 
kan få en genomsnittlig avkastning på 7 
procent med motsvarande risknivå? 
Detta skulle innebära att staten fick 4,5 
procent extra avkastning per år sam
tidigt som vinsterna skulle kunna för
delas jämnt över landet i stället för att 
koncentreras till vissa geografiska områ
den (som för infrastrukturinveste
ringar). I Norge har detta förfarande 
implementerats genom den statliga 

Ansats Riskfri ränta Riskpremie Total ränta

Alternativkostnad 0,9 % 6,2 %* 7,1 %

Social tidspreferens 2,44 % 0,01 % 2,45 %

Tabell 1. Reala kalkylräntor för 
transportinfrastrukturinvesteringar i Sverige. 

* Varierar med samvariatonsfaktorn mellan 5,6 procent (för persontransporter på järnväg) och 6,6 procent 
(för godstransporter på väg). 6,2 procent är baserat på samvariationsfaktorn 0,92 som är medelvärdet för 
olika typer av infrastrukturprojekt.

 6. För bolånekunder ligger reala 
räntor mycket nära 0 procent, 
medan den 10åriga statsobligatio
nen 2019 låg på cirka 0,3 procent 
nominellt enligt PwC (2019), 
vilket är i linje med vad 
privatpersoner kan få på ett 
sparkonto, dvs. cirka 1,7 realt vid 
2 procents inflation.

 
»Staten skulle möjligen 
kunna acceptera ett  
lägre avkastningskrav för  
riskfyllda investeringar 
än vad marknaden gör.«
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oljefonden, och ekonomiprofessorn 
John Hassler argumenterade (2019) för 
att Sverige bör följa deras exempel. 
Under rådande omständigheter – med 
branta, världsomfattande börsras strax 
bakom oss – är riskerna med en sådan 
strategi uppenbara. Det är ännu för 
tidigt att genomgripande analysera 
vilka implikationer den nu aktuella 
coronakrisen har på de teorier som pre
senterats i denna rapport, men vid en 
första anblick verkar den inte omkull
kasta dem. Att plötsliga kriser inträffar 
ibland är väl känt, detta är inkluderat i 
teorierna. Det är allmänt känt att stora 
börsras oftast blir konsekvensen av en 
ekonomisk kris, men som Hultkrantz 
med flera (2014) visade så går även tra
fikvolymerna ned kraftigt, så nyttan av 
infrastrukturinvesteringar minskar även 
de i motsvarande grad. Under vecka 13 
2020 hade trafiken gått ned med 20 
procent jämfört med samma vecka 
2019 (sr, 2020), vilket Trafikverkets 
tillgänglighetsdirektör kommenterade 
som »en vansinnigt stor minskning« i 
ett historiskt perspektiv (sr, 2020). 

Utöver alternativa placeringar i 
finansiella värdepapper är det också 
möjligt att det finns andra, mer tradi
tionella, offentliga investeringsmöjlig
heter, till exempel inom skolan, som 
skulle ge en högre avkastning än 2,5 
procent per år. Nuvarande budgetreg
ler för kommuner kan vara ett hinder 
för sådana investeringar i praktiken, 
men principiellt borde de prioriteras 
framför ökade investeringar i infra
struktur om de förväntas ge högre sam
hällsekonomisk avkastning. 

Finns det då andra möjliga finansie
ringsformer som skulle vara fördelak
tiga för infrastrukturprojekt? Två kan
didater som lyfts fram på senare tid är 
antingen att fastighetsägare medfinan
sierar projekt eller att finansiering sker 
via offentligprivat samverkan. Idén 
bakom den förstnämnda varianten är 
att eftersom infrastrukturprojekt ofta 
bidrar till ökade fastighetsvärden i 
berörda lägen, så bör fastighetsägarna 
som kompensation för detta också vara 
med och betala för infrastrukturen. En 
modell som lyfts fram är att berörda 
kommuner medfinansierar projekt i 
egenskap av tomtägare och planmono
polist, och sedan i sin tur förhandlar 
med privata tomtägare om medfinan
siering inför kommande exploateringar 
(soU 2017:107). Denna modell kan 
dock bara täcka en del av finansie
ringen. Det finns vid första anblick ing
enting som talar för att denna modell 
skulle innebära en lägre kalkylränta, 
eftersom inget talar för att kommuner 
eller privata aktörer bör ha ett lägre 
avkastningskrav än staten.

Det andra finansieringsalternativet är 
offentligprivat samverkan. I dessa sam

manhang kan kontrakt utformas där ett 
företag förbinder sig att bygga och 
underhålla ett infrastrukturprojekt, i 
utbyte mot att staten förbinder sig att 
betala ut en förutbestämd årlig ersätt
ning under ett visst antal år. En bidra
gande orsak till att det har varit svårt att 
få till stånd den här typen av kontrakt
lösningar är att näringslivet har ett 
högre avkastningskrav än det offentliga. 
Ett högre offentligt avkastningskrav – i 
form av en kalkylränta baserad på alter
nativkostnadsansatsen – skulle därmed 
kunna bidra till en högre attraktivitet 
för offentligprivata finansieringsfor
mer. Det skulle däremot inte leda till en 
billigare finansiering eller en högre 
samhällsekonomisk lönsamhet på kort 
sikt för infrastrukturprojekt. Dock 
skulle det kunna leda till mer innova
tionskraft i entreprenadbranschen, med 
billigare tekniska lösningar på lång sikt 
som följd. 

Avslutningsvis kan det vara värt att 
påminna om den enkla principen att 
infrastrukturinvesteringar bör bottna i 
reella transportbehov som nuvarande 
transportsystem inte kan tillgodose, 
och där kostnaderna understiger pro
jektens nyttor. Sådana projekt kan 
identifieras med och utan låga kalkyl
räntor, och enbart låga räntor kan inte 
motivera investeringar i infrastruktur, 
särskilt inte i specifika projekt. Ett aktu
ellt exempel som nämnts genom rap
porten är höghastighetsjärnvägen, ett 
kraftigt olönsamt projekt med tra
fikverkets officiella kalkylränta om 3,5 
procent (realt). Även om projektet 
skulle vara lönsamt med en real ränta på 
0 procent, så finns det mängder av 
andra potentiella infrastrukturprojekt 
som skulle vara långt mycket mer lön
samma. 

Sammanfattning
Frågan som ställdes inledningsvis – 
»Varför inte investera i infrastruktur när 
räntan är låg?« – kan sammanfattnings
vis i huvudsak besvaras så här:

1. Infrastrukturinvesteringar är 
inte riskfria, och det är staten – 
inte långivaren – som står för ris
ken. Övergripande makroeko
nomisk risk kan inte diversifieras 
bort, och Hultkrantz med flera 
(2014) visar att transportinfra
strukturinvesteringar i Sverige 
historiskt sett varit nästan lika 
riskabla som investeringar i 
breda aktieportföljer.  

2. Infrastrukturinvesteringar är 
långsiktiga. En sansad kalkyl 
måste därför baseras på prog
noser för räntan under hela låne
perioden, inte endast på den 
aktuella räntan vid beslutstid
punkt en. Jordà med flera (2019) 

 
»Infrastrukturinve    st
eringar bör bottna i  
reella transportbehov 
som nuvarande trans
portsystem inte kan till
godose, och där kostna
derna under stiger pro
jektens nyttor.«
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visar att den riskfria räntan har 
fluktuerat relativt mycket de 
senaste 150 åren men oftast inom 
intervallet 1–3 procent realt. 

3. Om staten ändå vill lånefinan
siera investeringar, så kan den få 
en betydligt högre avkastning 
om den investerar i värdepapper 
än i infrastruktur, med motsva
rande nivå av makroekonomisk 
risk. Investeringar i värdepapper 
har dessutom fördelen att 
avkastningen kan fördelas jämnt 
över landet, medan lönsamma 
infrastrukturinvesteringar är 
koncentrerade till specifika geo
grafiska områden.
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