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SAMMANFATTNING 

Denna rapport syftar till att, inom ramen för Sverigeförhandlingens arbete, 

beskriva vilken utveckling som krävs för att näringslivsnyttor, 

arbetsmarknadsnyttor och sociala nyttor ska kunna kvantifieras med en 

sådan kvalitet att det är möjligt att använda dem i en förhandlingssituation.  

När tillgängligheten förbättras så stannar inte alla nyttor på 

transportmarknaden utan används till annat. Vissa väljer att använda 

tillgänglighetsökningen till att spendera mer tid med vänner, andra för att 

hitta ett bättre arbete. På så sätt sprider sig nyttorna av 

tillgänglighetsförbättringen till andra marknader, främst arbets- och 

fastighetsmarknaden.  

I rapporten behandlas arbetsmarknads- och näringslivsnyttor tillsammans 

eftersom näringslivet är en part på, och svårskiljbar från, arbetsmarknaden. 

Även sociala nyttor är i flera fall nära sammankopplade med 

arbetsmarknaden men de behandlas separat. 

Vi identifierar sju utvecklingsområden för kvantifiering av arbetsmarknads- 

och näringslivsnyttor:  

- Effekter på fastighetsvärden 

- Effekter på arbetskraftsdeltagande och sysselsättning 

- Förbättrad matchning på arbetsmarknaden 

- Minskad fåtalskonkurrens på arbetsmarknaden 

- Högre produktivitet genom lärande och delning 

- Minskade transportkostnader 

- Ett mer diversifierat näringsliv 

Utifrån dessa sju områden föreslår vi fyra utvecklingsprojekt som på kort sikt 

skulle öka kvaliteten i kvantifieringar av arbetsmarknads och 

näringslivsnyttor. Dessa är: 

1. Genomföra studier hur värdet på olika typer av fastigheter påverkas 

av olika typer av tillgänglighet. Fastighetsvärden finns tillgängligt i 

olika former och tillgänglighet från transportmodeller kan användas. 

2. Implementera den kunskap man nu har om hur tillgänglighet 

påverkar sysselsättningen i praktiken. 

3. Differentiera de regionalekonomiska modellerna med avseende på 

tillgänglighetsnivå och branschsammansättning. 

4. I samband med punkterna ovan också studera hur lång tid det tar för 

olika effekter att uppstå. 

När det kommer till sociala nyttor är det svårt att se hur de på kort sikt skulle 

kunna ligga till grund för förhandling. Med anledning av detta identifierar vi 

fem frågeställningar istället för utvecklingsområden kopplade till sociala 

nyttor: 

- Hur används tillgänglighetsvinster av olika grupper? 

- Vilka fördelningar av nyttor och av tillgänglighetshöjande åtgärder 

anses eftersträvansvärda? 

- Vilken roll spelar transportsystemet och tillgänglighet i att bryta 

socialt utanförskap? 

- Hur samspelar det sociala kapitalet med transportsystemet? 
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- Hur påverkar transportsystemet och tillgänglighet människors hälsa? 

Utifrån dessa fem frågeställningar identifierar vi två utvecklingsprojekt som 

på relativt kort sikt skulle kunna bidra med ökad kunskap om 

transportsystemets sociala betydelse. Dessa är: 

1. Studera hur olika gruppers utanförskap, definierat på olika sätt, 

påverkas av tillgänglighet, mätt på olika sätt. Här har vi i Sverige 

mycket goda möjligheter att öka kunskapen tack vare våra stora 

individdatabaser. 

2. Utveckla mått som är lämpliga att mäta fördelning av nytta med, 

givet olika sätt att se på vad som är en eftersträvansvärd fördelning.  

Givet det som framkommit i denna studie bedömer vi att det är möjligt med 

relativt begränsade utvecklingsinsatser skapa de förutsättningar som krävs 

för att applicera Sverigeförhandlingsmodellen på arbetsmarknads- och 

näringslivsnyttor. Detta skulle öka möjligheterna att skapa ett närmare 

samspel mellan stat och lokala och regionala aktörer. Detta kan i sin tur ge 

bättre avkastning på offentliga investeringar. På längre sikt, och givet större 

utvecklings- och forskningsinsatser, kan det dels vara möjligt att ytterligare 

förbättra kvaliteten på arbetsmarknads- och näringslivsnyttor och dels utöka 

förhandlingsarenan till att även omfatta områden som med dagens 

kunskapsläge inte kan ligga till grund för denna typ av förhandlingar. Där kan 

de ytterligare förslag och frågeställningar som skisseras i denna rapport 

utgöra en bra startpunkt.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport har författats av WSP Analys och Strategi på uppdrag av 

Sverigeförhandlingen. Uppdraget har bestått av att beskriva vilken utveckling 

som krävs för att näringslivsnyttor, arbetsmarknadsnyttor och sociala nyttor 

ska kunna kvantifieras med en sådan kvalitet att det är möjligt att använda 

dem i en förhandlingssituation. 

Projektgruppen har bestått av Anders Bondemark (projektledare), Peter 

Jörgensen, Mattias Frithiof och Fredrik Bergström. Inom ramen för uppdraget 

genomfördes en workshop där också Joakim Pettersson, Rikard 

Hammarberg och Christer Anderstig deltog. Utöver detta har flertalet 

sakkunniga utanför WSP kontaktas, främst på universitet men också på 

Trafikverket. 

Rapporten är indelad i fem delar. Den första delen (kapitel 2) är en kort 

bakgrund till förhandling som metod för infrastrukturplanering i Sverige. Den 

andra delen (kapitel 3) beskriver ett antal principer som är bra att ha med sig 

då man resonerar kring förhandling om lokala nyttor. 

Del tre (kapitel 4) behandlar arbetsmarknads- och näringslivsnyttor. Kapitlet 

inleds med att beskriva ett antal teoretiska samband mellan tillgänglighet å 

ena sidan och näringsliv och arbetsmarknad å andra sidan. Därefter beskrivs 

hur nyttorna behandlades inom ramen för Sverigeförhandlingen. Kapitlet 

avslutas med att ett antal metodutvecklings/forskningsförslag föreslås, främst 

utifrån de teoretiska sambanden men också utifrån det som gjordes inom 

ramen för Sverigeförhandlingen. 

Del fyra (kapitel 5) behandlar de sociala nyttorna. Kapitlet är uppbyggt på 

samma sätt kapitel fyra med att de teoretiska sambanden beskrivs, därefter 

vad som gjordes inom ramen förs Sverigeförhandlingen och avslutningsvis 

beskrivs ett antal metodutvecklings/forskningsförslag. 

I det femte (kapitel 6) och avslutande delen ges rekommendationer om var 

fokus för metodutvecklingen/forskningen bör ligga på kort sikt och vad som 

är mer långsiktiga projekt. 
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2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Svensk infrastrukturplanering har historiskt präglats av ett teknokratiskt 

perspektiv med staten som central aktör. Lite förenklat kan man säga att 

staten med hjälp av regionala aktörer har identifierat lämpliga åtgärder. 

Effekterna av dessa har därefter beräknats. Staten har därefter valt att 

genomföra vissa åtgärder. Motiven till att använda ett så centraliserat synsätt 

är att transportinfrastruktur traditionellt betraktats som ett naturligt monopol 

och att det då varit lämpligt att staten tillhandahåller den. 

Nackdelen med att helt och hållet utgå från den centrala statens 

utvärderingar är både att andra aktörer som till exempel kommunerna kan ha 

en bättre kännedom om den lokala nyttan som kan uppstå till följd av en 

investering och ha möjlighet att påverka nyttan genom den kommunala 

planeringen. På grund av detta blir det naturligt att fråga kommunerna vilka 

effekter olika investeringar kommer ha och ge dem inflytande över 

utformningen. Ett problem med detta är att eftersom investeringarna inte sker 

med kommunala medel har kommunerna motiv till att överdriva sina nyttor 

och verka för en dyrare utformning vilket kan leda till en ineffektiv allokering 

av resurser. 

Ett sätt för aktörer att visa hur stora nyttor en åtgärd medför, och ett sätt för 

staten att se till att de inte överdriver sina nyttor, kan vara att de lokala 

aktörerna är med och finansierar infrastrukturen. Denna typ av 

decentraliserat beslutsfattande gör det möjligt att med ekonomiska 

incitament få aktörer på olika nivåer att arbeta tillsammans och på så sätt 

minska orätlinjighetskostnaderna1. Detta exemplifieras på olika sätt i 

medfinansieringsutredningen (SOU 2011:49 s.170) och de stora 

förhandlingar om infrastrukturlösningar i storstäderna som genomfördes på 

1990-talet. 

Att förmå olika aktörer att arbeta tillsammans verkar emellertid inte varit det 

enda motivet till den medvetna satsning på ett ökat inslag av medfinansiering 

som gjordes 2008 (Prop 2008/09:35). Motivet verkar enligt Riksrevisionen 

(2011) varit såväl en förhoppning om att öka mängden medel tillgängliga för 

statlig infrastruktur som ökad samordning i planeringen. Oavsett motiv ledde 

satsningen till en ökad offentlig medfinansiering i den efterföljande planen.  

De typer av medfinansiering som användes vid denna tid var sådana som 

ledde till ökade medel för planen, dvs. mer infrastruktur. I nästa stora 

förhandling, Stockholmsförhandlingen (2013a) ville staten både bidra till att 

förbättra trafiksituationen i Stockholm och öka bostadsbyggandet i och kring 

huvudstaden. För att göra detta förhandlade man om medfinansiering, inte 

bara i form av pengar utan också om lokala nyttor i form av 

bostadsbyggande. Förhandlingarna gick alltså från att i första hand handla 

om ökade medel till att också handla om specifika politiska mål, i detta fall ett 

ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Även om politiska mål varit ett 

motiv till förhandlingar tidigare så kvantifierades de nu och måluppfyllelsen 

blev en del av själva förhandlingen. 

Stockholmsförhandlingen bedömdes varit så pass framgångsrik att metoden 

tillämpades i Sverigeförhandlingen. Denna gång utökades antalet lokala 

                                                   
1 Från engelskans misalignment costs - kostnaderna som uppstår till följd av 
att olika aktörer drar åt olika håll 
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nyttor till att också omfatta näringslivsnyttor, arbetsmarknadsnyttor, sociala 

nyttor, restid och miljönyttor. Staten har alltså erbjudit infrastruktur i utbyte 

mot måluppfyllelse inom dessa områden. Inför förhandlingen visade det 

emellertid sig att det av olika skäl var omöjligt att kvantifiera annat än 

bostads- och restidsnyttor av en sådan kvalitet att det är möjligt att använda 

som underlag i en förhandling.  

Denna rapport syftar till att, inom ramen för Sverigeförhandlingens arbete, 

beskriva vilken utveckling som krävs för att näringslivsnyttor, 

arbetsmarknadsnyttor och sociala nyttor ska kunna kvantifieras med en 

sådan kvalitet att det är möjligt att använda dem i en förhandlingssituation. 
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3 PRINCIPIELLT OM ATT 
FÖRHANDLA OM LOKALA NYTTOR 

Historiskt har flera skäl till varför det kan vara relevant att ta hänsyn till lokala 

nyttor när beslut om infrastruktur lyfts fram. I detta sammanhang är det i 

huvudsak intressant att hantera fyra av dessa. Det är: 

1. Infrastrukturen kan ha olika effekt på olika platser till följd av olika 

förutsättningar. 

2. Infrastrukturen kan ha olika effekt vid olika tidpunkter till följd av olika 

förutsättningar. 

3. Lokala aktörer, t.ex. kommuner, kan med sitt agerande påverka 

nyttan. 

4. Då det är önskvärt att öka den totala mängden medel tillgängligt för 

infrastrukturinvesteringar. 

Genom att hantera den första och andra punkten är det möjligt att identifiera 

platser och tidpunkter där investeringar har större nytta än andra platser och 

tidpunkter. Genom att hantera den tredje punkten är det möjligt att förmå de 

ingående parterna att genomföra åtgärder eller anpassa sitt beteende på ett 

sätt som leder till att den totala nyttan ökar. Den fjärde punkten går helt 

enkelt ut på att öka mängden medel tillgängliga för infrastrukturinvesteringar. 

Det finns emellertid ett antal risker med att förhandla om lokala nyttor. Ett av 

de huvudsakliga problemen är att det sedan länge funnits behov av en 

välutvecklad metodik för att ta fram och tolka dessa nyttor. Riksrevisionen 

(2011) skriver att Trafikverket dittills hanterat detta genom att anta 

medfinansieringen från lokala aktörer speglar storleken på de lokala 

nyttorna.  

Riksrevisionen (2011) menar vidare att lokala nyttor så som de hanterats 

fram till 2011 påverkat kvaliteten på beslutsunderlagen negativt av två skäl. 

Det första var att eftersom lokala nyttor endast beräknas för de objekt som 

ska medfinansieras skiljer sig beslutsunderlagen från de objekt som inte 

medfinansieras vilket får effekten att de inte längre är jämförbara. Det andra 

skälet var att lokala och regionala nyttor leder till dubbelräkningar i de fall de 

inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl.  

De nyttoberäkningar som gjorts i samband med Sverigeförhandlingen skiljer 

sig mycket åt. Både vad gäller skillnader i hur varje nytta beskrivits (inte alls, 

kvalitativt, kvantitativt eller monetärt) och vilka metoder som använts. Detta 

ska tolkas som att det inte råder samstämmighet kring hur nyttorna ska 

beskrivas och att de metoder som finns för att beskriva nyttorna är olika 

välutvecklade för olika nyttor. 

3.1 LOKALA NYTTOR OCH FÖRHANDLING 

Hur man väljer att se på lokala nyttor och förhandling om dem påverkar vilka 

krav som ställs på dem. Den tolkning vi gjort av begreppet ”lokala nyttor” är 

att det är ett sätt för att identifiera vilka som gynnas av investeringar för att 

förhandlingsparterna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att 

genomföra så bra förhandlingar som möjligt. Eftersom Sverigeförhandlingen 

endast har förhandlat med offentliga aktörer innebär det att en förbättrad 
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kvantifiering av nyttan ökar möjligheterna att identifiera rätt 

förhandlingsparter bland kommuner och regioner. Samtidigt innebär en 

bättre kvantifiering av nyttan att kommuner och regioner får bättre 

förutsättningar att söka hjälp med finansieringen från andra lokala och 

regionala parter. 

Att hantera de lokala nyttorna ska därför inte bara ses som ett sätt att 

identifiera ytterligare nyttor från infrastruktur utan i första hand att identifiera 

vem som får nyttorna och alltså med vem man kan förhandla om 

medfinansiering med. Detta sätt att förstå och se på nyttorna gör det minst 

lika viktigt att förstå hur tillgänglighetsvinster sprider sig från 

transportmarknaden (alltså hur och vem som tillgodogör sig dem) som att 

identifiera följdeffekter av tillgänglighetsvinster. 

3.2 OM HUR NYTTORNA FRÅN EN 
TILLGÄNGLIGHETSFÖRBÄTTRING SPRIDS 

Infrastrukturåtgärder kan göra transporter av såväl människor som varor 

snabbare, säkrare, pålitligare och billigare, dvs. tillgängligheten förbättras. 

Vem som drar nytta av den förbättrade tillgängligheten, och i vilken 

utsträckning, är emellertid inte uppenbart, men viktigt för att identifiera 

relevanta förhandlingsmotparter. För att göra detta är det viktigt att förstå hur 

de tillgänglighetsvinster som uppstår används. Förståelse för hur 

tillgänglighetsvinsterna används är också nödvändigt för att identifiera 

eventuella ytterligare effekter utöver de som redan ingår i utvärderingar av 

infrastrukturåtgärder. Nedan redogörs övergripande för hur 

tillgänglighetsvinster används och sprider sig. 

En tillgänglighetsförbättring kan till exempel vara en förbättring av en 

järnvägssträcka som gör det möjligt för järnvägsföretag att höja biljettpriser, 

särskilt på sträckor där ingen annan aktör trafikerar. I ett sådant fall kommer 

en del eller hela förbättringen att materialiseras i högre intäkter för 

järnvägsföretaget och dess ägare. Kanske kommer företaget att öka i värde 

och kunna säljas vidare med vinst av dess tidigare ägare.  

Det är också tänkbart att ägaren av den nya infrastrukturen, troligtvis den 

svenska staten, tar ut avgifter av de som vill använda den nya 

infrastrukturen, t.ex. i form av banavgifter. I så fall materialiseras 

tillgänglighetsförbättringen, åtminstone delvis, i intäkter för staten. Ett 

ytterligare tänkbart fall är såklart att den förbättrade tillgängligheten främst 

kommer resenärer och transportköpare till godo. Eftersom det råder 

konkurrens både mellan trafikslag och inom trafikslag, och eftersom staten 

inte söker full kostnadstäckning för sina investeringar utan snarare tillämpar 

marginalkostnadsprissättning, är det sannolikt att resenärer och 

transportköpare, dvs. konsumenterna på transportmarknaden, gynnas av 

den nya infrastrukturen.  

Konsumenterna, t.ex. resenärerna, kan sedan ta ut tillgänglighetsvinsten på 

flera olika sätt. Låt oss säga att restiderna minskar för en grupp resenärer. 

Vissa av resenärerna kanske väljer att använda den minskade restiden till att 

istället spendera mer tid med en hobby eller sin familj. En annan grupp 

resenärer väljer kanske att ta ett mer intressant arbete längre bort. En tredje 

grupp kanske inte hade ett arbete innan men kan tack vare de minskade 
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restiderna öka sitt sökområde och hitta ett. En fjärde grupp kanske väljer att 

ta ett mer välbetalt arbete längre bort.  

De nya möjligheterna för de olika grupperna kan sedan få ytterligare 

konsekvenser. Kanske innebär de längre pendlingsresorna för den fjärde 

gruppen att de får mer betalt relativt sin partner som använde 

tillgänglighetsvinsten till att hitta ett intressantare arbete. Det kanske på sikt 

leder till en specialisering inom familjen som innebär att partnern i den andra 

gruppen går ner i tid för att ta hand om barn eller ägna sig åt obetalt 

hemarbete.  

Effekterna stannar emellertid inte vid personerna som får 

tillgänglighetsvinsterna. Vissa individer som inte tillhör någon av grupperna 

kanske ser att ett visst område blivit mycket attraktivt att bo i med den nya 

tillgängligheten. De är kanske villiga att betala mer än tidigare för att bo där, 

till och med så mycket att de som bor där idag är beredda att byta sina 

tillgänglighetsvinster mot pengar genom att sälja sin bostad. 

En annan effekt är att den nya tillgängligheten har gjort det möjligt för vissa 

företag att nå en större och produktivare arbetskraft, till exempel de i den 

fjärde gruppen ovan. Tack vare sin produktivare arbetskraft är det möjligt för 

dem att använda delar av produktivitetsökningen för att öka sina vinster, en 

näringslivsnytta har fötts. Eftersom dessa företag tjänar mer pengar när 

tillgängligheten ökar är den aktuella lokaliseringen också värd mer för dem, 

det innebär att de är beredda att betala mer för att vara kvar där. Deras 

fastighetsvärd kanske inser detta och höjer hyran. Nu har 

tillgänglighetsökningen letat sig fram till fastighetsägarna.  

Tillgänglighetsökningar till följd av en investering kan alltså tas ut på flera 

olika sätt, av flera olika aktörer. Hur dessa effekter tas ut och sprider sig 

beror på en rad olika faktorer. För att identifiera förhandlingspart och 

förhandlingspotential är det intressanta att veta var tillgänglighetsvinsten 

yttrar sig och när.   
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4 ARBETSMARKNADS- OCH 
NÄRINGSLIVSNYTTOR 

I detta kapitel diskuteras transportinvesteringars nyttor för arbetsmarknaden 

och näringslivet. Dessa beskrivs tillsammans då de i flera avseenden är nära 

sammankopplade. Kapitlet inleds med att ett antal teoretiska effekter av 

tillgänglighet på näringsliv och arbetsmarknad beskrivs. Därefter redogörs för 

hur arbetsmarknads- och näringslivsnyttor behandlats inom ramen för 

Sverigeförhandlingen. Avslutningsvis presenteras ett antal 

metodutvecklingsförslag som avser öka förståelsen för hur 

tillgänglighetsförändringar påverkar arbetsmarknad och näringsliv. 

4.1 TÄNKBARA ARBETSMARKNADS- OCH 
NÄRINGSLIVSNYTTOR 

Arbetsmarknad och näringsliv är nära sammankopplade med varandra av 

naturliga skäl då näringslivet är en aktör på arbetsmarknaden. Med 

anledning av detta är det inte självklart var gränsen mellan 

arbetsmarknadsnyttor och näringslivsnyttor går. Vissa nyttor är mer av 

arbetsmarknadsnyttor än näringslivsnyttor och vise versa. Nedan redogör vi 

för ett antal kategorier av effekter som infrastruktur i olika utsträckning bidrar 

till och som i varierande grad är att betrakta som arbetsmarknads- respektive 

näringslivsnyttor. Dessa är: 

- Effekter på fastighetsvärden 

- Effekter på arbetskraftsdeltagande och sysselsättning 

- Förbättrad matchning på arbetsmarknaden 

- Minskad fåtalskonkurrens på arbetsmarknaden 

- Högre produktivitet genom lärande och delning2 

- Minskade transportkostnader 

- Ett mer diversifierat näringsliv 

Det ska noteras att fastighetsvärden har en särställning bland effekterna 

ovan eftersom tillgänglighetsvinster förr eller senare i någon mån 

materialiseras på fastighetsmarknaden.  

 EFFEKTER PÅ FASTIGHETSVÄRDEN 

Som vi tidigare noterat det är inte bara de befintliga resenärer och 

transportköpare som noterar att tillgängligheten har blivit bättre. Bättre 

tillgänglighet till ett handelsområde gör området attraktivare för de handlare 

som jämför platser att lokalisera sig på. Kortare restider till många 

arbetsplatser gör att fler kan tänka sig att bosätta i ett visst område. När 

lägenheterna, husen, marken och de lokalerna i området ska säljas eller 

hyras ut, kommer spekulanterna rimligen att (bland annat) ta hänsyn till den 

förbättrade tillgängligheten, och anpassa sin betalningsvilja därefter. Kanske 

ökar fastigheterna i värde redan innan infrastrukturen är på plats (Se t.ex. 

McMillen & McDonald, 2004). 

                                                   
2 Detta är det som benämns som externa agglomerationseffekter. 
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Det som gör fastighetsmarknaden speciell i det här fallet är att fastigheterna 

till skillnad från människor, maskiner, kontor och datorer, inte kan flyttas. Om 

en plats av någon anledning blir oattraktiv, t.ex. genom att antalet kunder i 

området minskat, och om företaget i fråga inte avser skära ned på 

verksamheten därefter, så kan det tämligen enkelt flytta sitt varumärke, 

personal (samma eller anställda ny med motsvarande kompetens), 

utrustning och inventarier till en ny lokalisering där man åtminstone får 

samma nettointäkter som tidigare. Fastigheten kan emellertid inte flyttas. 

Fastighetsägaren kommer därför att behöva sänka hyrorna för att företaget 

ska överväga att stanna kvar, eller för att locka ett annat företag att flytta in. 

Följaktligen blir det främst fastighetsägaren som drabbas ekonomiskt när ett 

område blir mindre attraktivt. Om en plats i stället blir mer attraktiv blir 

resonemanget det motsatta; fastighetsägaren kommer att kunna fånga 

förbättringen genom att höja hyrorna precis så mycket som det högst 

betalande företaget kan tänka sig att betala. 

Det är uppenbart att priset på arbetskraft, maskiner och andra 

produktionsfaktorer varierar betydligt mindre mellan olika delar av Sverige än 

priset på lokaler. För bostadsmarknaden kan ett analogt resonemang föras; 

hushållens priser för mat, möbler och elektronik varierar inte särskilt mycket 

mellan olika delar av Sverige, men det gör bostadspriserna. Fastighetspriser 

speglar alltså värdet av lokaliseringen.  

Det krävs en mycket viktig distinktion i resonemanget ovan, vilket är huruvida 

utbudet på fastighetsmarknaden kan justeras. Om tillgången på fastigheter i 

attraktiva lägen kan justeras, kommer inte ägaren av de befintliga 

fastigheterna att kunna tillgodogöra sig nyttan av tillgänglighetsförbättringen i 

samma grad. I stället kommer nyttan också att tillfalla dels säljaren av 

exploaterbar mark, dels de företag och hushåll som kan lokalisera sig i 

området utan att behöva betala lika mycket för sin förbättrade tillgänglighet 

som om antalet fastigheter varit konstant. 

En mer generös utbudsökning av fastigheter reducerar alltså 

värdestegringen på de redan befintliga fastigheterna och gör de effekter som 

beskrivs nedan mer betydande; bättre tillgänglighet till arbetsplatser, mer 

attraktivt att jobba, bättre matchningseffekter, större produktivitetsökningar 

och mer näringslivsdiversifiering. Kort uttryckt: magnituden av 

arbetsmarknads- och näringslivseffekter beror på förmågan att med 

utbudsökning tillmötesgå en efterfrågeökning på fastigheter.  

Det kan också finnas fastigheter som är så pass unika att det inte finns en 

fastighetsmarknad som fångar upp en förbättring i tillgänglighet. Det kan 

exempelvis röra sig om stålverk eller byggnader i direkt anslutning till en 

gruva. Nyttan av en infrastrukturförförbättring för det enskilda företaget kan i 

ett sådant fall enklast identifieras genom dess påverkan på företagets 

kostnader. Om företaget har en avgörande roll för den lokala 

arbetsmarknaden och övriga näringslivet, kommer även kommun och region 

att ha betalningsvilja för infrastrukturförsörjningen.  

 EFFEKTER PÅ ARBETSKRAFTSDELTAGANDE OCH 
SYSSELSÄTTNING 

Som vi tidigare noterade kan vissa människor välja att omsätta en ökad 

tillgänglighet i ett ökat utbud av arbete. Om en arbetslös individ exempelvis 
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bara kan få lågavlönade arbeten, kan det vara svårt för hen att motivera en 

lång resa för att ta ett arbete. Om en tillgänglighetsförbättring leder till att 

resan till en lämplig arbetsplats är kortare och/eller billigare än tidigare kan 

detta leda till att den som varit arbetslös kommer i sysselsättning. Norman et 

al (2017) visar just att en tillgänglighetsökning ökar sysselsättningen, i 

synnerhet för arbetskraft med låg utbildning, oavsett om det är en stor eller 

liten arbetsmarknad. 

Det finns också de individer som redan är i arbete men som tack vare den 

ökade tillgängligheten kan arbeta mera (se t.ex. Hymel, 2009; Gutiérrez-i-

Puigarnau & Van Ommeren, 2010; Gershenson, 2013). Det kan till exempel 

röra sig om en förälder som tack vare den bättre tillgängligheten kan 

kombinera att hämta barnen med en karriär.  

Alla dessa effekter är både arbetsmarknads- och näringslivseffekter. 

Mängden arbetade timmar ökar, vilket skulle kunna kategoriseras som en 

arbetsmarknadseffekt men det leder också till att näringslivets 

kompetensförsörjning förbättras, något som skulle kunna betraktas som en 

näringslivsnytta. Nyttan av den ökade sysselsättningen och det ökade 

arbetskraftsutbudet kommer, förutom arbetstagarna och näringslivet också 

gynna kommunen och staten tack vare ökade inkomster från inkomstskatt 

och arbetsgivaravgifter samt minskade utgifter för olika typer av 

socialförsäkringar.  

 EFFEKTER PÅ PRODUKTIVITETEN GENOM 
FÖRBÄTTRAD MATCHNING 

Genom att tillgängligheten mellan arbetsplatser och arbetskraft förbättras, 

kan matchningen mellan kompetenser och efterfrågan på arbetskraft 

förbättras (Isacsson et al, Under tryckning). Den bättre matchningen innebär 

en högre produktivitet i näringslivet och högre inkomster. Den högre 

produktiviteten kommer dels att materialisera sig i priset på bostäder 

eftersom vissa platser kommer innebära att vissa kan ta mer välbetalda 

arbeten men också på arbetsmarknaden och hos företagen.  

Den ökade produktiviteten kommer leda till att företagen blir 

konkurrenskraftigare och ökar sina vinster. Hur stor denna effekt är varierar 

med sannolikt med bransch. Graham (2007) studerar hur stora 

agglomerationseffekterna för olika branscher är men separerar inte 

matchningseffekten från delnings- och lärandeeffekterna. Resultaten visar att 

service som kan betraktas som kunskapsintensiv har större 

produktivitetstillväxt till följd av ökad täthet än företag inom t.ex. bygg- och 

anläggningsbranschen. Företagens ökade produktivitet kommer att göra 

vissa lokaliseringar attraktivare för till exempel kontor, vilket kommer leda till 

ökade intäkter för fastighetsägarna.  

Nyttorna till följd av den ökade matchningen kommer alltså dels tillfalla ägare 

av vissa bostadsfastigheter samt kommersiella lokaler som till exempel 

kontor och dels affärslokaler i anslutning till dessa. Arbetstagare och 

arbetsgivare kommer även dem gynnas av investeringen. Delar av dessa 

nyttor kommer leta sig tillbaka till stat och kommuner genom ökade 

arbetsgivaravgifter och skatter, men vissa kommer också stanna hos 

företagen och leta sig vidare till deras ägare. 
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 MINSKAD FÅTALSKONKURRENS PÅ 
ARBETSMARKNADEN 

En annan effekt, som delvis liknar matchningseffekten är tillgänglighetens 

effekter på minskad fåtalskonkurrens (Trafikverket 2017). Arbetstagare som 

har sämre tillgänglighet har att välja mellan färre arbetsgivare. Det gör att 

arbetstagarna inte kan byta arbetsplats lika lätt vilket kan leda till att 

arbetsgivarna erbjuder lägre löner än de annars skulle gjort. Den 

imperfektion på arbetsmarknaden som uppkommer till följd av 

fåtalskonkurrensen är en separat effekt från matchningen som redogjordes 

för ovan. 

När tillgängligheten ökar får arbetstagarna tillgång till fler arbetsgivare vilket 

möjliggör konkurrens mellan olika arbetsgivare om deras arbete. När 

fåtalskonkurrensen löses upp innebär detta en överföring av nytta från 

arbetsgivare till arbetstagare och en ökning av såväl löner som 

arbetskraftsutbud. Dvs. att arbetsmarknadens totala värde ökar.  

 HÖGRE PRODUKTIVITET I NÄRINGSLIVET GENOM 
LÄRANDE OCH DELNING 

Produktiviteten kan också förbättras genom bättre tillgänglighet mellan 

företag. Tillsammans med ovan nämnda utbuds- och matchningseffekter 

kallas detta ofta för "Agglomerationseffekter" där företagens produktivitet 

ökar genom att de kan dela resurser och lära sig av varandra (se t.ex. 

Duranton & Puga, 2004). Även om företagen vägt in agglomerationseffekter i 

sin betalningsvilja för fastigheter, så kan staten gynnas av högre intäkter från 

bolagsskatt och kapitalvinster. 

Det har gjorts många försök att estimera storleken på dessa effekter men det 

är mycket komplicerat att skilja dem från matchningseffekten. Detta är dock 

en effekt som potentiellt sett är stor och som varierar kraftigt beroende på 

vilka som får tillgänglighetsvinster (Eliasson & Fosgerau, Under tryckning). 

Även denna effekt syns i löner och hamnar därför till viss del hos kommun 

och stat genom skatter och arbetsgivaravgifter. 

 LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER 

Utöver tillgänglighetseffekterna för personresor och de effekter det får på 

arbetsmarknad och näringsliv innebär ökad tillgänglighet också positiva 

effekter för företag som köper och säljer varor. På varumarknaden innebär 

transporter en ytterligare kostnad för alla köpare, oavsett om det är företag 

eller privatpersoner. Trots den omfattande globala handeln utgör 

transportkostnader fortfarande en betydande del av företagens (och 

kundernas) kostnader (Anderson & van Wincoop, 2004). Minskade 

transportkostnader kan dels påverka företagens konkurrenskraft och dels 

vara en faktor när företag väljer var de ska lokalisera sin produktion 

(Domański & Lung, 2009). 

Företags transportkostnader är sedan länge ett viktigt motiv till många 

transportinvesteringar och såväl näringsliv som forskare menar att nyttan för 

dem är större än de analyser som görs visar. Den huvudsakliga kostnaden i 

analyserna är den för själva transporten och att varor inte kan användas när 

de transporteras. Idag är företags logistikkedjor integrerade, inte bara med 

sin egen produktion, utan också med andra företags produktion i komplexa 
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nätverk. Störningar i infrastrukturen kan därför ge upphov till 

svåröverskådliga kostnader. För att reducera dessa kostnader försäkrar sig 

företagen genom att bygga in redundans i sin produktion och sina 

logistikkedjor. Denna redundans kostar. 

När staten gör investeringar i infrastruktur kan företagen inte bara minska 

sina direkta transportkostnader utan också minska den kostsamma 

redundansen i produktion och logistikkedjor. Kan dessa kostnader reduceras 

kan nyttan för näringslivet, i synnerhet de delar med stora transportbehov 

som basindustri och råvarunäringar, vara stor. Dessa nyttor tillfaller i första 

hand företagens ägare men kan också gynna arbetsmarknaden. 

 MER DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV 

Bättre tillgänglighet kan förbättra arbetsmarknadens motståndskraft. Om ett 

område är beroende av en viss bransch eller kanske till och med ett visst 

företag innebär det alltid en risk för att stora delar av invånarna ska bli 

arbetslösa vid en nedgång i den aktuella branschen. Det är därför bra att 

arbetstagares tillgänglighet till arbetsplatser är uppbyggda av flera 

branscher, företrädesvis branscher där arbetstagaren kan arbeta.  

Om arbetstagare har en arbetsplatstillgänglighet som är robust så till vida att 

de har tillgång till flera branscher där deras kompetens är användbar är det 

möjligt att vid en nedgång i en bransch snabbt få dessa personer i arbete. 

Genom att undvika arbetslöshet undviks inte bara kostnaderna för samhället 

i form av olika arbetslöshetsersättningar utan också de personliga 

kostnaderna för de som blir arbetslösa (Eliason, M. & Storrie, D., 2006; 

Eliason, 2012). Hur sambanden mellan branschsammansättning, 

tillgänglighet och arbetslöshet ser ut är däremot okänt. 

 SAMMANFATTNING 

Nyttorna som uppstår vid en tillgänglighetsförbättring stannar alltså inte på 

transportmarknaden utan letar sig vidare till sekundära marknader. 

Tillgängligheten får en direkt effekt på arbetsmarknaden genom att 

konkurrensen och matchningen förbättras på olika sätt. Denna nytta tillfaller 

företag och arbetstagare. En del av dessa nyttor fångas sedan upp av 

fastighetsmarknaden. En betydande grupp vinnare av en 

tillgänglighetshöjande investering är därför fastighetsägare.  

I en förhandlingssituation är det därför viktigt att identifiera både på vilket sätt 

tillgängligheten förbättras (är det exempelvis främst bilpendlare eller 

godstransportörer som gynnas?) och hur ägarförhållanden i området ser ut 

(finns det främst kommersiellt uthyrda lokaler, bostäder eller kommunal mark 

i området?). Nyttor på arbetsmarknad och för näringslivet som inte speglas i 

fastighetspriset kommer i hög grad att tillfalla kommun och stat som 

skatteintäkter, och kommer att vara som störst om efterfrågan på fastigheter 

kan mötas med ökat utbud. 

Här är det värt att återknyta till distinktionen mellan flexibel och oflexibel 

tillgång på fastigheter. En mer generös utbudsökning av fastigheter 

reducerar värdestegringen på de redan befintliga bebyggda fastigheterna 

och gör flera av de ovan listade effekterna mer betydande; ännu bättre 

tillgänglighet till arbetsplatser, ännu mer attraktivt att jobba, ännu bättre 
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matchningseffekter, ännu större produktivitetsökningar och ännu mer 

näringslivsdiversifiering. Kort uttryckt: magnituden av arbetsmarknads- och 

näringslivseffekter beror på förmågan att med utbudsökning tillmötesgå en 

efterfrågeökning på fastigheter.  

4.2 NULÄGE 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetsmarknads och näringslivsnyttor hanterats i 

Sverigeförhandlingen. Detta för att senare kunna relatera det till de teoretiska 

nyttorna som redogjordes för tidigare för att därigenom kunna identifiera 

utvecklingspotentialen. 

 ARBETSMARKNADSNYTTOR I 
SVERIGEFÖRHANDLINGEN 

I instruktionerna till nyttoredovisning anges att bidraget till 

arbetsmarknadsnyttor ska uttryckas genom (netto)effekter på tillväxt av antal 

sysselsatta och antal arbetstillfällen. Dessa effekter ska uttryckas i både 

relevant kvantitativ enhet samt omsättas i ett monetärt värde. Dessutom ska 

den geografiska fördelningen av effekterna bedömas. Kvantifierade underlag 

har emellertid endast tagits fram i ungefär en tredjedel av underlagen.  

Som metod för beräkningar föreslås de regionalekonomiska modellerna 

Samlok och Dynlok3 för att beräkna effekter på arbetsmarknaden. Båda 

modellerna baseras på samband mellan tillgänglighet och variabler som 

arbetsmarknad, inkomst och demografi, genom förändrad lokalisering. 

Resultaten från modellerna kan skilja sig väsentligt eftersom de är 

uppbyggda på olika sätt och har olika inbyggda antaganden om såväl 

samband (t.ex. mellan restid och tillgänglighet till arbetsplatser och mellan 

befolkningens storlek och inkomst) som förutsättningar (t.ex. om 

arbetskraftens storlek kan ändras på nationell nivå, dvs. ”totalt sett”). 

De föreslagna modellerna kan vara de bästa tillgängliga metoderna för att i 

kvantitativa och monetära mått på förhand bedöma arbetsmarknadseffekter 

av infrastrukturinvesteringar, men frågan är med vilken precision och hur 

resultaten ska kunna användas som underlag i en förhandlingssituation. 

Resultaten från modellerna ska tolkas som potentiella och avser effekter på 

flera decenniers sikt. Precisionen i Samlok eller Dynlok har aldrig utvärderats 

ex post, och det låter sig kanske heller inte göras. Därutöver ger modellerna 

ofta väldigt olika resultat på sysselsättning, vilket illustrerar de utmaningar 

som finns med att uppskatta nyttopotentialen. I vilket fall som helst är det inte 

korrekt att räkna med att nyttorna ska uppstå samtidigt som infrastrukturen 

börjar användas. Det krävs antaganden om hur nyttopotentialen framträder 

över tid.  

Westin (2015) redogör för hur Samlok och Dynlok kan användas för 

regionalekonomiska analyser. I Dynlok kan regionala effekter av en 

tillgänglighetsförbättring vara både positiva och negativa, medan de i Samlok 

endast kan vara positiva. När en infrastrukturinvestering ger nyttor i många 

regioner samtidigt, kommer Samlok att uppskatta tillkommande 

sysselsättning överallt, vilket går att ifrågasätta. Eftersom Samlok tillämpar 

                                                   
3 För jämförelse och diskussion om modellernas tillämplighet i PM se 
http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a0
80/forskningsresultat/metodgranskning_westin_201505.pdf 
 

http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/metodgranskning_westin_201505.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/metodgranskning_westin_201505.pdf
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samma samband (elasticiteter) överallt, finns det skäl att tro att effekterna 

överskattas för kommuner med svag utveckling i utgångsläget. Dynlok 

beräknar regionalekonomiska effekter (lönesumma och bruttoregionprodukt) 

genom att relatera skattade effekter på befolkning och sysselsättning till 

regionala nyckeltal.  

 NÄRINGSLIVSNYTTOR I SVERIGEFÖRHANDLINGEN 

Näringslivsnytta ska enligt instruktionsdokumenten uttryckas genom 

monetära nyttor för näringslivet samt värdeökningar på kommersiella 

fastigheter. Ansatsen kan avse såväl enskilda företagsetableringar, 

klusterbildningar, och/eller allmänt bättre förutsättningar för det befintliga 

näringslivet. Instruktionerna är högst generella. I det material som 

Sverigeförhandlingen erhållit har näringslivseffekter främst beskrivits i 

generella termer. Bara i ett fåtal fall har väntade effekter, för näringsliv 

respektive fastighetsvärden, uttryckts i monetära termer.  

4.3 UTVECKLING 

I detta avsnitt går vi igenom vilka utvecklingsinsatser som krävs för att 

överbrygga gapet mellan de nyttor som beskrevs i början av detta kapitel och 

de nyttor som beskrevs inom ramen för Sverigeförhandlingen. 

 EFFEKTER PÅ FASTIGHETSVÄRDEN 

Den del av tillgänglighetsförbättringen som tillfaller arbetstagarna kommer till 

stor del att speglas i värdet på privatbostäder. Det finns en rik litteratur om 

sambandet mellan tillgänglighet och bostadspriser, och generellt kan sägas 

att det är tillgängligheten till arbetsplatser som ägnas störst uppmärksamhet. 

En mycket stor del av litteraturen saknar emellertid sofistikerade mått på 

tillgänglighet, vilket gör att resultaten är svåra att tolka och jämföra mellan 

studier. För att möjliggöra tolkning och jämförelse är det viktigt att framtida 

studier använder sig av mått baserade på transportsystemet och inte till 

exempel avståndet fågelvägen. 

Mer forskning behövs om sambanden mellan tillgänglighet och 

bostadspriser. Inte minst föreligger behov av att undersöka om sambanden 

ser olika ut mellan olika typer av tillgänglighet (till arbetsplatser, service etc. 

samt med olika färdmedel) och olika typer av bostäder (villor, lägenheter). 

Det finns högaktuell svensk forskning på området: Eliasson (2016) 

undersöker sambandet mellan tillgänglighet och bostadspriser i ett antal 

stråk i Stockholm, och finner att tillgängligheten värderas annorlunda för olika 

trafikslag (tunnelbana ger större effekt än busstrafik, tillgänglighet med bil ger 

inte lika stora effekter som kollektivtrafik).  

I ett pågående forskningsuppdrag studerar WSP och Lunds tekniska 

högskola sambandet mellan småhuspriser och två typer av tillgänglighet 

(långväga respektive kortväga resor), men resultat är inte tillgängliga ännu. 

Ahlfeldt (2011) har i London studerat hur väl det går att förhandsuppskatta 

bostadsprisförändringar från tillgänglighetsförbättringar till arbetsplatser som 

uppkommer till följd av investeringar i ny spårinfrastruktur, och finner att 

utfallet överensstämmer tämligen väl med prognosen. Eftersom 

fastighetsprisökningar troligen är de effekter som är enklast att 
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förhandsestimera, och troligen de mest betydande i volym, är det 

meningsfullt att studera dessa samband närmare. Här ska noteras att mycket 

av den befintliga forskningen endast studerar tillgänglighet till 

arbetsmarknad.  

Kommersiella fastigheter ökar även de i värde. För den del av beståndet av 

hyreshus för vilka hyror kan sättas marknadsmässigt, kommer troligen 

fastigheten att stiga i värde när tillgängligheten blir bättre. Detta gynnar dem 

som äger hyresfastigheter, t.ex. kommunala och privata fastighetsbolag. 

Sambanden mellan olika typer av tillgänglighet och priser på hyresfastigheter 

kan behöva skattas separat från de samband som diskuterades tidigare, om 

sambanden på den marknaden skiljer sig mot den för privatägda bostäder. 

Behov föreligger också av att uppskatta hur olika typer av tillgänglighet 

påverkar värdet på olika typer av kommersiella fastigheter, exempelvis 

kontorslokaler, industrilokaler, handelslokaler och logistiklokaler. Det kan 

exempelvis vara så att tillgänglighetsförbättringen av en ny väginvestering 

ökar värdet på handelslokaler men inte hyresfastigheter. Om privata aktörer 

äger de förra men kommunen de senare, är det i detta fall det privata 

näringslivet som är relevant förhandlingspart.  

Att skatta samband mellan värdet på kommersiella fastigheter och 

tillgänglighet är behäftat med vissa svårigheter, eftersom kommersiella 

fastigheter ofta inte överlåtes enskilt, utan följer med vid bolagsöverlåtelser. 

Detta gör det svårt att identifiera värdet av enskilda fastigheter. För 

hyreslokaler är taxeringsdata från SCB opålitlig då den regionala variationen 

i data med säkerhet inte motsvarar den verkliga skillnaden. 

Rekommendationer: 

- Undersöka hur olika typer av tillgänglighet påverka värdet på olika 

typer av fastigheter. 

- Inkludera sofistikerade tillgänglighetsmått baserade på 

transportsystemet i studier av fastighetsvärden. 

 EFFEKTER PÅ ARBETSKRAFTSDELTAGANDE OCH 
SYSSELSÄTTNING 

För att kunna göra meningsfulla bedömningar av hur arbetskraftsutbudet 

påverkas av tillgänglighetsförbättringar krävs en ökad förståelse för hur olika 

tillgänglighetsförbättringar påverkar olika grupper i befolkningen vid olika 

tillgänglighetsnivåer. Norman et al (2017) menar att tillgänglighetens effekt 

på lågutbildades sysselsättning är större än för högutbildade. Att undersöka 

om tillgänglighetens effekter på sysselsättning och arbetskraftsdeltagande är 

densamma för olika tillgänglighetsnivåer eller om det förekommer 

brytpunkter vore värdefull kunskap för möjligheten att allokera 

tillgänglighetsinvesteringar till platser där de har stor effekt på 

arbetskraftsdeltagande och sysselsättning. 

Ett ökat arbetskraftsutbud och en ökad sysselsättning skulle komma 

kommun och stat till del både genom ökade intäkter och minskade utgifter i 

socialförsäkringssystemet. 

Rekommendationer: 
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- Undersöka hur tillgänglighetsförbättringar vid olika 

tillgänglighetsnivåer påverkar sysselsättning och 

arbetskraftsdeltagande för olika grupper. 

 EFFEKTER PÅ PRODUKTIVITETEN GENOM 
FÖRBÄTTRAD MATCHNING 

En brist i de modeller som behandlar tillgänglighetens effekter på 

produktiviteten är att de inte gör skillnad på matchningseffekten, effekten på 

minskad fåtalskonkurrens och effekten på delning och lärande. Att den totala 

effekten skiljer sig åt mellan branscher finns det studier som visar (ex. 

Graham 2007) men hur betydande de olika mekanismerna är i olika fall för 

olika branscher är okänt. Att försöka öka förståelsen för hur de olika 

mekanismerna påverkar olika branscher kan därför vara av vikt för att 

identifiera vilka som är vinnare av vilka åtgärder. 

Det föreligger även behov av att empiriskt undersöka vilka effekter som kan 

inträffa nära i tiden respektive på längre sikt. En gissning är att eventuella 

matchningseffekter på arbetsmarknaden borde uppkomma tämligen snart 

efter idrifttagande av den nya infrastrukturen, medan trögheten på 

fastighetsmarknaden och kommunalt planeringsarbete gör att 

sysselsättnings- och produktivitetseffekter genom förändrad lokalisering av 

företag och bostäder kan ta längre tid att materialiseras. Med andra ord 

borde eventuella värdestegringar på bostäder inträffa tidigare än 

kommunens skatteintäktsökningar. Till detta hör också frågan om vilka 

hinder som kan undanröjas, inte minst på kommunal nivå, för att nyttorna på 

arbetsmarknaden ska uppstå. 

Rekommendationer: 

- Att studera hur tillgänglighetens effekt på matchning varierar med 

bransch, tillgänglighetsnivå och grupper av befolkningen. 

- Att studera hur kommuners arbete kan påverka hur stor del av 

tillgänglighetseffekten som yttrar sig på arbetsmarknaden respektive 

i fastighetsvärden. 

- Öka förståelsen för tidsperspektivet i hur tillgänglighetsförbättringar 

sprider sig från transportsystemet till arbetsmarknaden och 

fastighetsmarknaden. 

 MINSKAD FÅTALSKONKURRENS PÅ 
ARBETSMARKNADEN 

Fåtalskonkurrens är ett problem som i första hand uppstår på platser med få 

arbetsgivare alternativt en dominerande arbetsgivare men kan också uppstå 

vid en mer generell låg tillgänglighet till arbetsplatser. Som nämnts ovan är 

det svårt att skilja denna effekt från andra effekter, men den är synnerligen 

policyrelevant eftersom det rör sig om en välfärdsomfördelning från 

arbetsgivare till arbetstagare. 

Ett skäl till att fåtalskonkurrensen kan uppstå är att även om en arbetstagare 

har god tillgänglighet till arbetsplatser så är tillgängligheten låg till 

arbetsplatser som matchar dennes kompetens. Att studera tillgängligheten till 

specifika branscher för vissa kompetenser kan därför vara relevant för att 

identifiera förekomsten av fåtalskonkurrens.  



 
 

 

 
10254478 •  Framtida utveckling av Sverigeförhandlingens nyttor  | 21   

Det finns också en social dimension till denna effekt. Det är möjligt att det 

inte bara är kompetens som begränsar arbetsplatstillgängligheten. Det är 

möjligt att individer under vissa delar av livscykeln (t.ex. då de har småbarn) 

har betydligt högre krav på närhet till arbetet. Dessa kanske är särskilt 

utsatta för fåtalskonkurrensen och kanske går ner i arbetstid för att frigöra 

mer tid till resor för att kunna öka tillgången till arbetsgivare.  

Rekommendationer: 

- Undersöka hur stor del av tillgänglighetens effekt på 

arbetsmarknaden som utgörs av minskad fåtalskonkurrens och vilka 

grupper, vid vilka tillgänglighetsnivåer som är särskilt utsatta för den. 

 HÖGRE PRODUKTIVITET I NÄRINGLIVET GENOM 
LÄRANDE OCH DELNING 

Frågan om produktivitet omges av en rik litteratur där många ansatser 

prövats: kostnadsfunktionsansatser, produktionsfunktionsansatser och en 

uppsjö av metoder för tidsserieanalyser (Andersson et al, 2015). Den korta 

sammanfattningen av allt detta är att effekterna i den mån de finns är ytterligt 

svåridentifierade, en bild som bara förstärkts i takt med att de statistiska 

metoderna blivit mer sofistikerade. Det kommer således att vara svårt att 

inför en förhandlingssituation kunna använda detaljerade beräkningar 

baserade på generella samband.  

Trots att pålitliga generella samband saknas borde produktivitetseffekter 

kunna skattas i de fall där infrastrukturinvesteringen väsentligt påverkar 

möjligheterna till agglomerationsfördelar. Kausalitetsordningen mellan 

produktivitet och agglomerationer är inte tydlig (det kan vara så att mer 

produktiva företag lokaliserar sig på platser med bättre tillgänglighet snarare 

än att befintliga företag blir mer produktiva), men det är ett faktum att större 

agglomerationer tenderar att ha ett mer högproduktivt näringsliv. 

Det är återigen relevant att förstå vilka mekanismer som är verksamma för 

vilka branscher vid vilka tillgänglighetsnivåer. Ett skäl till att utröna vilka 

mekanismer som är verksamma är att de kan säga något om hur nyttorna 

fördelar sig mellan arbetsgivare och arbetstagare, en fråga som är nog så 

viktig i sig.  

- Studera vilka mekanismer som är verksamma för att öka 

produktiviteten på arbetsmarknaden, för vilka branscher, vid vilka 

tillgänglighetsnivåer. 

- Studera om olika sätt att höja tillgängligheten (ökad närhet/ökad 

snabbhet) ger samma effekter på produktiviteten. 

 LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER 

Lägre transportkostnader är i någon mån redan med när vi utvärderar 

tillgänglighetshöjande åtgärder men som vi tidigare nämnt är företagens 

verkliga kostnader komplexare till följd av att logistiken är integrerad i 

produktionen. Hur dessa samband ser ut är mycket komplicerat och flera 

studier, inte minst svenska, har använt olika ansatser för att studera 

kostnaderna (Krüger et al., 2013). Problemen med att uppskatta företagens 

kostnader för transportosäkerhet kvarstår dock och behöver även 

fortsättningsvis studeras. 
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Ett annat område att beforska är infrastrukturens påverkan på var 

internationella företag lokaliserar sig. Både vad gäller produktionsenheter 

och olika typer av stöd- och utvecklingsenheter. Såväl tillgänglighet inom 

landet som mellan landet och andra länder torde påverka företags 

lokalisering. Historiskt har olika typer av gravitationsmodeller används för att 

studera handelsflöden. Att tydligare inkludera transportkostnader respektive 

reskostnader i dessa modeller hade varit till hjälp för att bättre förstå hur 

länder kan överkomma en perifer placering och vilken roll det spelar i att 

attrahera företag. 

Rekommendationer: 

- Fortsätta studera hur transportosäkerhet påverkar förtagens 

kostnader. 

- Inkludera transportsystemet i studier om hur tillgänglighet mellan och 

inom länder påverkar företagslokaliseringar och handelsflöden. 

 MER DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV 

Avseende ett mer diversifierat näringsliv är det två effekter som behöver 

undersökas. Det ena är hur tillgängligheten påverkar näringslivets 

komposition, dvs hur tillgängligheten påverkar näringslivets sammansättning. 

I den nya ekonomiska geografin finns litteratur om var olika företag väljer att 

lokalisera sig men det kopplas inte till transportsystemet utan sker snarare i 

termer kärna/periferi.  

Den andra är att studera hur människor byter arbete mellan branscher, 

annorlunda uttryckt: i vilken mån olika gruppers kompetens är överförbar på 

andra branscher. Genom att studera i vilken mån olika grupper kan arbeta i 

olika delar av näringslivet vore det möjligt att se hur tillgängligheten kan 

användas för att minska övergångsperioder mellan arbeten. Det vore då 

möjligt att studera olika individers arbetsplatstillgänglighet till olika branscher 

och hur mångsidig deras kompetens är för att ta reda på hur känslig deras 

arbetsplatstillgänglighet är för nedgångar i en specifik bransch.  

Rekommendationer: 

- Koppla transportsystemet till den nya ekonomiska geografin för att 

bättre förstå hur olika delar av näringslivet väljer att lokalisera sig. 

- Studera hur överförbar olika individers kompetens är på andra 

branscher än dess nuvarande för att kunna studera hur 

motståndskraftig deras arbetsplatstillgänglighet är mot nedgångar i 

olika branscher. 
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5 SOCIALA NYTTOR 

I detta kapitel diskuteras transportinvesteringars sociala nyttor. Kapitlet 

inleds med att ett antal teoretiska kopplingar mellan infrastruktur och sociala 

nyttor beskrivs. Därefter redogörs för hur sociala nyttor behandlats inom 

ramen för Sverigeförhandlingen. Avslutningsvis presenteras ett antal 

utvecklingsförslag som avser öka förståelsen för hur infrastruktur påverkar 

sociala nyttor. 

5.1 TÄNKBARA SOCIALA NYTTOR 

Något som är speciellt med just sociala nyttor är att alla nyttor i någon mån 

är att betrakta som sociala. Motivet till att människor väljer att transportera 

sig är att leva och förverkliga sina liv på olika sätt och motivet till att 

samhället investerar i infrastruktur och andra tillgänglighethöjande åtgärder 

är för att hjälpa människor att just leva och förverkliga sina liv. Det är 

emellertid inte det som ofta avses då det talas om sociala nyttor. 

Vad menar då människor då de talar om sociala nyttor? Definitionen av 

sociala nyttor är varierande men man kan säga att det finns två målbilder att 

relatera sociala nyttor till. Den ena är att målbilden är att ingen ska stå 

utanför samhället, att alla ska vara en del av gemenskapen. Den andra är att 

individer ska vara fria att leva sitt liv på det sätt de själva vill. I vissa fall är 

dessa förenliga får samma konsekvenser för vad som är att betrakta som en 

nytta och ibland inte.  

I planeringssammanhang har dock fokus snarare varit på att hantera 

negativa sociala konsekvenser för olika grupper än att realisera sociala 

nyttor. Det har alltså funnits en fördelningsvinkel på arbetet med syfte att 

ingen särskild grupp ska drabbas negativt. Begreppet nytta är lite 

komplicerat i samband med sociala effekter men en social nytta kan ses som 

en mildring av något som betraktas som en negativ social situation. Vad som 

är en negativ social situation beror på vad man har för vision om ett socialt 

hållbart samhälle. Det kan t.ex. antingen vara att någon eller en viss grupp är 

utanför samhället eller att någon eller en viss grupp inte kan leva sina liv på 

det sätt de själva vill. 

Enligt detta sätt att tänka blir frågan att besvara kopplat till sociala nyttor: i 

vilken mån leder infrastruktur och tillgänglighet till att antingen inkludera olika 

grupper i samhället eller att bidra till att olika grupper kan leva sina liv som de 

själva vill? Detta är en svåröverskådlig fråga som inte låter besvaras här. För 

att göra det mer hanterbart fokuserar vi här på följande frågeställningar: 

- Hur används tillgänglighetsvinster av olika grupper? 

- Vilka fördelningar av nyttor och av tillgänglighetshöjande åtgärder 

anses eftersträvansvärda? 

- Vilken roll spelar transportsystemet och tillgänglighet i att bryta 

socialt utanförskap? 

- Hur samspelar det sociala kapitalet med transportsystemet? 

- Hur påverkar transportsystemet och tillgänglighet människors hälsa? 

Kunskap om dessa frågeställningar är betydelsefull både om man vill att alla 

ska vara del av samma gemenskap och om man vill att alla ska kunna 

utforma sina liv som de vill. Undantaget är möjligen det sociala kapitalet som 
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kanske har mer bäring på målet om att alla ska ingå i samma gemenskap än 

möjligheten att leva sitt liv som man önskar och diskussionen om 

fördelningsaspekter som kanske har större bäring på målbilden att alla ska 

ha samma möjligheter att leva sina liv som de önskar. 

 HUR ANVÄNDS TILLGÄNGLIGHETSVINSTER AV OLIKA 
GRUPPER? 

Människor värderar tillgänglighetsvinster eftersom de kan använda den fria 

tiden eller de ökade avstånden på en rad olika sätt (Mackie et al., 2001). I 

vissa fall använder de tiden för att ta nya arbeten, i vilket fall 

tillgänglighetsvinsten yttrar sig på arbetsmarknaden, i andra fall för att 

spendera mer tid med en hobby vilket inte kan observeras på 

arbetsmarknaden. I vissa fall kanske en viss persons användning av en 

tillgänglighetsvinst påverkar andra personer runt omkring den vilket gör att 

de faktiska konsekvenserna av tillgänglighetsvinsterna på individnivå 

svåröverblickbara. Det kan påverka andra både positivt och negativt. 

I de fall ökad tillgänglighet leder till regionförstoring finns det studier som 

visar att tillgänglighetsvinsten fördelar sig ojämnt inom familjer, där männen 

tar ut tillgängligheten på arbetsmarknaden vilket leder till att kvinnan tar 

större ansvar för hemarbetet (Friberg, 2008). Det har också gjorts studier på 

såväl yngres (ex. McDonald, 2011) som äldres resvanor och hur de påverkas 

av tillgänglighetsförbättringar (ex. Wretstrand et al., 2009). 

Hur andra grupper svarar på olika typer av tillgänglighetsförbättringar är inte 

beforskat på samma sätt. Hur påverkas människor med tidsbegränsade 

anställningar av tillgänglighetsförbättringar i form av förtätning respektive 

snabbare resor? Hur olika grupper påverkas av olika tillgänglighetsvinster 

och vilka sociala konsekvenser det får är inte bara viktigt för att förstå de 

direkta effekterna av tillgänglighetsförbättringen utan också en förutsättning 

för att kunna ta ställning till om den nya fördelningen av tillgänglighet är 

eftersträvansvärd.  

 VILKA FÖRDELNINGAR AV NYTTOR AV 
TILLGÄNGLIGHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER ANSES 
EFTERSTRÄVANSVÄRDA? 

Det kommer alltid finnas platser med bättre tillgänglighet än andra och varje 

förändring av transportsystemet kommer ändra fördelningen av 

tillgängligheten, över geografier och grupper. Om en fördelning är bra eller 

dålig är ytterst en fråga om i vilken mån den ger alla rättvisa förutsättningar 

att leva sina liv som de själva vill. I vissa fall, som i fallet med självvald 

otillgänglighet och utanförskap är det möjligt att argumentera för att det är 

oproblematiskt (van Wee & Geurs, 2011) men i de flesta andra fall är det inte 

så enkelt att avfärda. 

Det finns en omfattande litteratur om att mäta fördelning av tillgänglighet (Se 

t.ex. Delbosc & Currie, 2011 och Eliasson et al., 2016). Olika studier 

använder dels olika metoder för att mäta tillgängligheten och olika sätt att 

beskriva fördelningen. Vilka sätt som är lämpliga att använda beror på hur 

man bedömer fördelningarna, dvs. vilken syn man har på vad som är en 

rättvis fördelning. Även kring detta finns det en litteratur (ex. Pereira et al., 
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2017, Martens, 2016; Lucas et al., 2016) men ytterst är detta en politisk fråga 

att bedöma rättvisan i en viss fördelning. 

 VILKEN ROLL SPELAR TRANSPORTSYSTEMET OCH 
TILLGÄNLIGHET I ATT BRYTA SOCIALT UTANFÖRSKAP 

Det finns en lång tradition inom transportforskningen att studera vilken roll 

transporter och tillgänglighet har i att minska socialt utanförskap. I litteraturen 

beskrivs ett samband mellan låg tillgänglighet eller svårighet att använda sig 

av transportsystemet och utanförskap (Lucas, 2012; Jones & Lucas, 2012). 

Utanförskap används i dessa sammanhang i mycket bred mening.  

Problemen med att definiera utanförskap gör det svårt att genomföra 

relevanta empiriska studier. Detta har antagligen bidragit till att förståelsen 

för orsakssambanden och processerna mellan det som kallas 

transportfattigdom4 och utanförskap är dålig.  

En annan försvårande omständighet är att det är många andra faktorer och 

processer som leder till utanförskap vilket gör det svårt att isolera 

transportsystemets betydelse (Lucas, 2012) även om vi har sett att det leder 

till minskat utanförskap på vissa arenor, t.ex. arbetsmarknaden (Norman et 

al., 2017). Däremot vet vi lite om vilken roll transportsystemet kan tänkas ha 

när det kommer till att t.ex. bryta segregation. Vi vet heller inte om det är så 

att transportfattigdom leder till utanförskap, om utanförskap leder till 

transportfattigdom eller i vilken mån transporter kan vara ett verktyg i att 

bryta utanförskap.   

 HUR SAMSPELAR DET SOCIALA KAPITALET MED 
TRANSPORTSYSTEMET 

I såväl Stockholms- och Sverigeförhandlingen (Stockholmsförhandlingen, 

2013b) som i litteraturen (Currie & Stanley, 2008; Stanley & Stanley, 2017) 

så antas det att transporter samspelar med socialt kapital. Det sociala 

kapitalet, eller tilliten, antas i sin tur dels minska transaktionskostnaderna i 

ekonomin, dels skapa nya kontakter och leda till ett ökat välbefinnande i 

allmänhet. Sambandet mellan resande och ökat socialt kapital samt mellan 

tillgänglighet och socialt kapital är emellertid mycket svagt, för att inte tala 

om kausalitetsproblemen (Schwanen et al., 2015). Om sambandet mellan 

socialt kapital och tillväxt, vilket antas följa av minskade 

transaktionskostnader, finns det däremot en förhållandevis rik litteratur om 

än med blandade resultat (se t.ex. Westlund & Adam, 2010). 

Det finns många typer av socialt kapital, mellan människor, mellan grupper 

och mellan grupper, människor och staten. Alla dessa kan antas påverka 

samhället på olika sätt. Det som gjordes i samband med 

Stockholmsförhandlingen (2013b) kopplat till det sociala kapitalet byggde på 

antagandet att knyta ihop områden med lågt socialt kapital med områden 

med högt skulle öka det sociala kapitalet. Det är möjligt att detta stämmer 

med det empiriska stödet är svagt.  

                                                   
4 Översatt från engelskans ”Transport poverty” 
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 HUR PÅVERKAR TRANSPORTSYSTEMET OCH 
TILLGÄNGLIGHET MÄNNISKORS HÄLSA? 

Det är ett uttalat mål från statens sida (Prop 2002/03:35, prop 2007/08:110) 

att främja människors hälsa. Folkhälsoarbetet är indelat i elva målområden 

där två av dem är direkt kopplade till transportsystemet och flera är mer 

indirekt kopplade. De två som är mer direkt kopplade till transportsystemet är 

Sunda och säkra miljöer och produkter och Ökad fysisk aktivitet. 

Det finns mycket kunskap om hur människor påverkas av de negativa 

effekterna transporter ger upphov till, t.ex. olyckor (Elvik, 1997), buller och 

luftföroreningar (WSP, 2016a; Trivector, 2012). De positiva effekterna av 

tillgänglighet och mobilitet är inte riktigt lika beforskade. Detta gäller t.ex. 

nyttorna av så kallat aktivt resande där det finns ett samband mellan aktivt 

resande och hälsa men att nyttan av en ytterligare aktiv resa är osäker 

(WSP, 2016b). 

5.2 NULÄGE 

Enligt instruktionen från Sverigeförhandlingen efterfrågades, i bästa fall 

kvantifierade bedömningar av sociala nyttor, men även kvalitativa 

accepterades. Kommuner och andra aktörer uppmuntrades också att 

fördjupa kunskapen om sociala nyttor och ta fram egna metoder för att 

bedöma effekten av infrastrukturen. 

Till följd av de öppna instruktionerna har också kommuner och andra aktörer 

använt sig av flera olika metoder och utgångspunkter för att beskriva de 

sociala nyttorna. Flera använder sig av olika typer av socialt kapital, sannolikt 

på grund av att Sverigeförhandlingen nämner Stockholmsförhandlingens 

arbete med socialt kapital i instruktionerna. Även andra utgångspunkter som 

sociala konsekvensbeskrivningar, folkhälsa och spacial mismatch5 

förekommer. (Winter 2015) 

I sin sammanställning av beräkningarna och beskrivningarna av social nytta 

sammanfattar Winter (2015) de huvudsakliga idéerna i det som skickats in till 

Sverigeförhandlingen. De nyttor som hon identifierar är: 

1. Rörlighet och tillgänglighet är i sig en social nytta. 

2. Investeringarna leder till nya möten mellan människor vilket är en 

social nytta. 

3. Investeringarna möjliggör ett socialt hållbart stadsliv. 

4. Investeringarna leder till minskade barriärer, såväl fysiska som 

mentala vilket gör att olika områden knyts samman. 

5. Positiv känsla av investeringar leder till bättre sammanhållning. 

6. Investeringar i kollektivtrafik leder till ökad jämlikhet och jämställdhet 

till följd av att den är billig och alla har tillgång till den. 

7. Folkhälsoeffekter till följd av minskat bilåkande. 

Winter (2015) menar avslutningsvis att den vetenskapliga förankringen är låg 

men att det lyfts flera viktiga och intressanta aspekter. Inkluderandet av 

sociala effekter i en vidare bemärkelse och studiet av i vilken mån åtgärder 

leder till en positiv samhällsutveckling beskrivs som positivt.  

                                                   
5 Koncept som fördes fram av Kain (1968) och bygger på att det finns 
arbeten och arbetslösa men att de inte matchas till följd av att de är för långt 
bort från varandra.  
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5.3 UTVECKLING 

I detta avsnitt går vi igenom vilka utvecklingsinsatser som skulle öka 

förståelsen för hur infrastrukturinvesteringar påverkar de sociala effekter som 

beskrevs som tänkbara effekter tidigare. 

 HUR ANVÄNDS TILLGÄNGLIGHETSVINSTER AV OLIKA 
GRUPPER? 

Genom en bättre förståelse för hur olika grupper använder sig av sina 

tillgänglighetsvinster vore det möjligt att få en bättre förståelse för hur 

människor faktiskt påverkas av tillgänglighetsförbättringar. Om man vet att 

människor använder tillgänglighetsvinsterna för att t.ex. spendera tid med sin 

familj eller söka efter nya arbeten kan man bättre förstå de faktiska 

konsekvenserna av tillgänglighetförbättringar.  

Att förstå hur tillgängligheten används beroende på hushållssammansättning 

i olika grupper skulle vara viktigt för förståelsen om hur tillgänglighetsvinster 

fördelas inom olika hushåll. Om denna kunskap fanns skulle det inte bara 

vara möjligt att förstå hur människor använder tillgänglighetsvinster utan 

också hur det påverkar andra. 

Rekommendationer: 

- Studera hur tillgänglighetsvinster används av olika grupper. 

- Studera hur användandet påverkas av hushållsammansättning och 

andra individers tillgänglighetsvinster. 

 VILKA FÖRDELNINGAR AV NYTTOR AV 
TILLGÄNGLIGHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER ANSES 
EFTERSTRÄVANSVÄRDA? 

Att ta ställning till om en ny fördelning är acceptabel är ytterst en politisk 

fråga. För att kunna ta ställning till om fördelningen blivit bättre måste vi dels 

ha kunskap om hur olika grupper påverkas av olika förändringar i 

transportsystemet och dels sätt att mäta och presentera fördelningarna som 

underlättar bedömningar.  

Vad som är en rättvis fördelning är mycket komplicerat och olika sätt att se 

på rättvisa kräver olika sätt att mäta fördelningen. Hur dessa mått bör se ut 

är mycket svårt att säga och olika mått är bra i olika fall (Bondemark, Under 

tryckning). Att utveckla bra mått och verktyg för att ta fram dessa bör vara 

fokus för det kommande arbetet inom området. 

Rekommendationer: 

- Utveckla mått som är lämpliga att mäta fördelning med, givet olika 

sätt att se på vad som är en eftersträvansvärd fördelning. 

- Utveckla metoder för att ta fram dessa mått. 

 VILKEN ROLL SPELAR TRANSPORTSYSTEMET OCH 
TILLGÄNLIGHET I ATT BRYTA SOCIALT UTANFÖRSKAP 

Vilken roll transportsystemet har för att bryta utanförskap vet vi som sagt 

inte. I litteraturen finns det dock många olika teorier om samband mellan 

tillgänglighet och olika typer av utanförskap. Skillnaden mellan Sverige och 

många andra länder är att datatillgången om olika individers förehavanden är 
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mycket god. Något som i princip gör det möjligt att i Sverige testa många av 

de samband som skisseras i litteraturen.  

Ett stort bidrag vore alltså att definiera utanförskap, antagligen på ett antal 

olika sätt för att bäst beskriva olika gruppers behov för att sedan studera hur 

transportsystemet samverkar med andra faktorer för att skapa eller bryta 

utanförskap. Det är sannolikt så att olika grupper, i den mån de begränsas av 

transportsystemet, begränsas på olika sätt. Transportsystemets påverkan på 

äldres möjligheter att nå sociala aktiviteter ser t.ex. antagligen mycket 

annorlunda ut än motsvarande möjligheter för t.ex. arbetslösa i bruksorter. 

Rekommendationer: 

- Studera hur olika gruppers utanförskap, definierat på olika sätt, 

påverkas av tillgänglighet, mätt på olika sätt.  

 HUR SAMSPELAR DET SOCIALA KAPITALET MED 
TRANSPORTSYSTEMET 

Intuitionen i de studier som är gjorda på transporter och socialt kapital är att 

människor som reser, eller har tillgänglighet till andra människor också i 

högre grad litar på de människor de ser eller har tillgång till. Den högre tilliten 

antas sedan verka positivt på en rad olika sätt. Den mellanmänskliga tilliten 

är i praktiken mycket konstant över tid (Ekengren Oscarsson & Bergström, 

2017) vilket indikerar att det ska ganska mycket till för att det ska påverkas. 

Likväl är tanken om att ökad kontakt leder till ökad tillit intuitivt tilltalande 

samt har stöd i psykologisk forskning (Carleton, 2016). 

Det som vore intressant är att förstå är inte bara hur transportsystemet 

påverkar olika typer av socialt kapital utan också på vilken skala det verkar 

på och vilka effekter det får på t.ex. välmående eller ekonomisk utveckling. 

Är det till exempel användande av transportsystemet som påverkar tilliten till 

andra människor eller är det möjligheten att resa till andra som gör det. Om 

man förstod dessa samband vore det möjligt att förstå på vilket sätt 

transportsystemet påverkar det sociala kapitalet och vilken effekt det får. 

Rekommendationer: 

- Utforska på vilket sätt det olika socialt kapital påverkas av 

transportsystemet. 

- Utforska vilken effekt socialt kapital har på olika skalor och i olika 

dimensioner. 

 HUR PÅVERKAR TRANSPORTSYSTEMET OCH 
TILLGÄNGLIGHET MÄNNISKORS HÄLSA? 

När det kommer till aktivt resande finns det stor utvecklingspotential vad 

gäller att förstå i vilka grupper aktivt resande faktiskt leder till ökad hälsa. Att 

öka kunskapen om vilka grupper som reser aktivt, hur stora hälsoeffekterna 

är för dessa grupper relativt andra grupper och i vilken mån aktivt resande 

ersätter annan träning. När den kunskapen finns så kommer det vara möjligt 

att utforma åtgärder som gör det möjligt att förstå det faktiska värdet av ökat 

aktivt resande och utforma åtgärder som ökar det aktiva resandet. 

Rekommendationer: 

- Öka kunskapen om värdet av aktivt resande i olika grupper.  
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6 REKOMMENDATIONER 

De rekommendationer som ges i de tidigare kapitlen är, trots att det endast 

är ett urval, många. Vissa av dessa metod- eller forskningsförslag är 

viktigare än andra för att kunna genomföra förhandlingar enligt 

Sverigeförhandlingens modell.  

För att få fram ny kunskap som kan användas för förhandling bör man i 

första hand fokusera på att utveckla kunskapen om arbetsmarknads- och 

näringslivsnyttor. Detta dels eftersom dessa är betydande och dels för att de 

yttrar sig på ganska konkreta och mätbara sätt (monetärt, sysselsättning eller 

liknande). De fyra punkter som på kort sikt bedöms vara mest centrala för att 

kunna kvantifiera arbetsmarknads- och näringslivsnyttor är: 

1. Studera hur olika tillgänglighetsökningar påverkar värdet på 

olika typer av fastigheter. För bostäder är det möjligt att använda 

sig av mäklarstatistik eller taxeringsvärden. För kommersiella 

fastigheter kan det vara svårt att använda sig av taxeringsvärden 

varför det kan vara relevant att istället använda sig av hyresnivåer. 

Oavsett vilken data som används för fastighetspriserna bör det 

kopplas till ett generaliserbart tillgänglighetsmått som inkluderar 

transportsystemet, t.ex. logsumman. 

2. Undersöka hur tillgänglighetsförbättringar vid olika 

tillgänglighetsnivåer påverkar sysselsättning och 

arbetskraftsdeltagande för olika grupper. Det som gjordes av 

Norman et al (2017) kan tillämpas för att beräkna effekterna på 

sysselsättningen till följd av olika åtgärder. Detta går att göra redan 

idag. Man bör också utöka modellen för att inkludera fler egenskaper 

som t.ex. branschsammansättningen på arbetsmarknaderna samt 

studera hur effekten varierar över fler individegenskaper än 

utbildning. 

3. Att studera hur tillgänglighetens effekt på matchning varierar 

med bransch, tillgänglighetsnivå och grupper av befolkningen. 

På samma sätt som tillgängligheten spelar roll för 

arbetskraftsdeltagandet spelar den roll för matchningen. 

Matchningen är den huvudsakliga effekten på arbetsmarknadens 

produktivitet varför storleken på denna är en ganska bra 

representation av produktivitetsförbättringspotentialen. Genom att 

differentiera Samloks lönesummaelasticitet med avseende på 

tillgängligheten vore det möjligt att få en skattning av den ungefärliga 

matchningseffekten, givet att man antar att övriga 

produktivitetseffekter är frånvarande. Att dessutom låta 

lönesummaelasticiteten bero av t.ex. branschsammansättning vore 

ett annat bra utvecklingsområde. På sikt vore det intressant att veta 

exakt hur stor del av produktivitetsvinsten som är matchning och 

som är övriga vinster, detta eftersom det påverkar hur den yttrar sig 

och alltså vem som får del av den. 

4. Öka förståelsen för tidsperspektivet i hur 

tillgänglighetsförbättringar sprider sig från transportsystemet 

till arbetsmarknaden och fastighetsmarknaden. Alla de tre 

ovanstående förslagen beskriver effekter som uppstår till följd av 

tillgänglighetsökningar men inte när. För att de ska kunna ligga till 
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grund för förhandling är det nödvändigt att veta när i tiden de 

uppstår. Effekterna på fastighetsmarknaden bör till stora delar 

uppstå i samband med idrifttagande av infrastrukturen. Effekterna på 

arbetsmarknaden är svårare och beror sannolikt på fler faktorer som 

t.ex. bransch. När detta sker bör studeras i samband med punkt tre. 

Om förståelsen kring dessa fyra punkter kan öka skulle förståelsen för hur 

tillgänglighetsökningar sprider sig ökar därigenom också möjligheterna att 

kvantifiera nyttorna. Om det dessutom var möjligt att förstå vilken betydelse 

kommunernas agerande hade på nyttorna vore möjligheterna att genomföra 

förhandlingar om arbetsmarknads- och näringslivsnyttor goda. 

Vad gäller de sociala effekterna är det dels svårare att se hur de ska ligga till 

grund för en förhandling om medfinansiering, och dels vilken utveckling som 

krävs för att det i så fall ska gå. Trots detta finns det flera mycket intressanta 

frågor att gå vidare med, även om resultaten inte är lika tillämpbara i 

förhandlingssituationer. De frågor som i första hand är intressanta kopplat till 

sociala nyttor är: 

1. Studera hur olika gruppers utanförskap, definierat på olika sätt, 

påverkas av tillgänglighet, mätt på olika sätt. Detta kan göras 

genom att kombinera de stora individdatabaser som finns i Sverige 

med de transportmodeller som finns. I detta fall kan det vara relevant 

att studera om tillgänglighet med olika färdmedel har olika inverkan 

på olika typer av utanförskap. 

2. Utveckla mått som är lämpliga att mäta fördelning med, givet 

olika sätt att se på vad som är en eftersträvansvärd fördelning. 

Det är idag möjligt att ur transportmodellerna mäta olika gruppers 

tillgänglighet. Det är därför också möjligt att konstruera olika typer av 

fördelningsmått. För att dessa fördelningsmått ska bli användbara 

krävs att det först förs ett kvalificerat resonemang om olika sätt att se 

på eftersträvansvärda fördelningar. 

På sikt kan denna kunskap vara värdefull så väl vid förhandlingssituationer 

som vid konventionell planering.  
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