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Förord  
 

 

Beslutsfattande om infrastrukturinvesteringar är komplext. Det gäller att bedöma vilka effekter som 

en tillskapad förbättrad tillgänglighet kan medföra – effekter som uppstår under lång tid samtidigt 

som också osäkerheterna växer över tiden. Nyttor som infrastrukturinvesteringen kan medföra ska 

bedömas. Resurser och eventuella olägenheter som krävs för att genomföra åtgärderna ligger i den 

andra vågskålen. Komplexiteten ligger i att det inte är en statisk situation. Effekter och resurser 

påverkas av omvärldsförändringar och de åtgärder som olika aktörer vidtar med anledning av att 

förbättrade tillgängligheten. 

Ofta används samhällsekonomiska bedömningar för att utröna om investeringen är motiverad eller 

inte. Samhällsekonomiska bedömningar är ett viktigt redskap, men de ger inte en heltäckande bild av 

ett infrastrukturprojekts effekter. Ett problem av särskild betydelse är svårigheten att bedöma så 

kallade dynamiska effekter, dvs effekter som kan uppstå som en konsekvens av den genomförda 

infrastruktursatsningen där den omedelbara effekten är förkortade restider som i sin tur påverkar 

regional utveckling direkt och indirekt. Dessa effekter är inte en mekanisk följd av tillgängligheten 

som sådan utan beroende av hur den hanteras på kommunal och regional nivå. Den utmaning som 

beslutsfattaren står inför är att bedöma vilken nytta ett projekt skulle kunna generera och därefter ta 

ställning till om kostnaden för att genomföra detsamma är rimlig.  

Vi vill i denna rapport hävda att lokala och regionala åtgärder som görs målmedvetet och kopplat till 

den tillgänglighet som den nya infrastrukturen skapat på ett avgörande sätt kan påverka den samlade 

utvecklingskraften i en region. I detta ligger att den största nyttan av nya or är att de skapar bättre 

tillgänglighet och tillgång till en större arbetsmarknadsregion. Vår begränsade studie ska ses som ett 

diskussionsinlägg som förhoppningsvis kan fördjupa dialogen mellan dem som gör kalkyler och dem 

som ska använda och väga dessa mot andra beslutsunderlag.  

Stockholm i december 2021 

Göran Cars  Carl-Johan Engström  
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1 INLEDNING 

1.1 Uppdraget 
Vi har av Region Jönköpings län fått i uppdrag att analysera och diskutera vilka effekter nya 

stambanor skulle kunna få för utvecklingen av lokala arbetsmarknader och orter i Jönköpings, Västra 

Götalands, Östergötlands och Skåne län. Vår analys ska inkludera både kommuner som utpekats som 

stationsorter på en ny stambana och kommuner som ligger i stationsorternas lokala 

arbetsmarknadsregion. 

Rapportens fokus ligger på bedömning av effekter på befolkningsutveckling, förvärvsintensitet, 

kompetensförsörjning, social hållbarhet och ekonomisk resiliens som en förbättrad tillgänglighet 

skulle kunna möjliggöra i de studerade kommunerna. I analysen inkluderas också bedömningar av 

hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för att realisera de potentialer som en förbättrad 

tillgänglighet innebär.  

Avslutningsvis för vi en diskussion om hur bedömningar av långsiktiga dynamiska effekter kan 

inkluderas i planeringsprocesserna. Vi menar att en så omdanande infrastrukturinvestering som nya 

stambanor kräver lösningar som är ömsesidigt värdeskapande genom förhandlingar mellan staten, 

regionerna och kommunerna. 

 

1.2 Om regional utveckling 

Politiska utgångspunkter 

Utgångspunkterna för den regionala utvecklingspolitiken är, enligt regeringen, förändringar i Sverige 

och omvärlden, omställningen till ett hållbart samhälle samt det territoriella perspektivet1. Den 

sistnämnda utgångpunkten innebär att potentialen i varje geografiskt område behöver tas till vara 

utifrån sina särskilda förutsättningar. Fyra strategiska områden är prioriterade:  

1. Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd 

2. Kompetensförsörjning 

3. Innovation och förnyelse inom företagandet 

4. Tillgänglighet genom kommunikation och transportsystem 

Av Näringsutskottets betänkande framgår att propositionen om framtidens infrastruktur för perioden 

2022-20332 är en central del av strategin. Av propositionen framgår att nya stambanor ska byggas på 

sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö och ska genomföras inom den ekonomiska 

ramen för transportsystemet. Vi använder här begreppet nya stambanor men vill betona att det inte 

bara handlar om själva banorna (anläggningen) utan hur dessa införlivas i den regionala och lokala 

bebyggelsestrukturen. Vår studie utgår från att nya stambanor är en integrerad del av 

samhällsbygget och vilka möjliga effekter en sådan satsning innebär för utvecklingspotentialen i 

berörda geografiska områden. 

 

Strukturförändringar 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden (FA-regionen) har under de senaste decennierna blivit en 

viktig förklaringsgrund för den långsiktiga utvecklingen i en region. Förklaringen bygger på 

 
1 Näringsutskottets betänkande, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030, 
2020/21: NU24 
2 Proposition 2020/21:151 



 4 

forskningen inom regionalekonomi och den teoriutveckling som skett inom den s.k. nya ekonomiska 

geografin. Denna forskning har visat att en regions storlek är av central betydelse för den långsiktiga 

ekonomiska utvecklingen3. Vi utvecklar detta i avsnitt 2. 

Antalet arbetsmarknadsregioner har kontinuerligt minskat sedan kommunreformen i början av 1970-

talet. Reformen syftade till att varje kommun4 skulle vara ett integrerat bostads-, välfärds- och 

arbetsmarknadsområde som självstyrande kommuner samlat kunde hantera. 1970 uppgick antalet 

arbetsmarknadsregioner till 187, trettio år senare var antalet nere i 90 och 2020 var antalet 60. Det 

minskande antalet innebär att arbetsmarknadsregionerna vuxit radikalt i storlek, vilket samtidigt 

innebär att pendlingen vuxit och blivit alltmer betydelsefull både för hushållens försörjning och 

välfärd.  

Utvecklingen mot pendling i stället för flyttning sammanhänger med att hushållen inte längre flyttar 

för att familjeförsörjaren får arbete på annan ort. I stället blir valet att pendla till arbetet. Människor 

blir med andra ord allt trögrörligare efter hushållsbildningen, vilket beror på att kvinnor är likvärdiga 

familjeförsörjare. Om en flytt som gynnar den person i hushållet som ska byta arbete samtidigt 

missgynnar övriga, då blir lösningen att personen pendlar i stället för att hela hushållet flyttar. 

Undantag från denna trend är dock hushåll med invandrare som inte enbart migrerar till Sverige utan 

också flyttar efter etableringen i landet. Vi utvecklar detta i resonemang kring social hållbarhet i 

avsnitt 2.1 och 2.4. 

Regioner som geografiska och administrativa entiteter blir således allt viktigare för att påverka 

utvecklingen. De bär på olika förutsättningar för hur utvecklingskraften kan frigöras exempelvis vad 

avser förvärvsintensitet, kompetensförsörjning, social hållbarhet och ekonomisk resiliens. Vi har i det 

fortsatta analyserat hur förändrad tillgänglighet regionalt och interregionalt kan inverka på dessa 

förutsättningar. 

 

1.3 Om osäkerhet i bedömningar 
Det finns idag god vetenskaplig grund för att förklara regioners utveckling. Vi har ovan berört den nya 

ekonomiska geografin och utvecklar detta i avsnitt 2.1, 2.3 och 2.5. Tillväxtverket och Myndigheten 

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser följer kontinuerligt regionernas utveckling med stöd av 

SCB m fl. Territoriella strukturer är sega varför det finns grund för att anta att utvecklingsmönstren är 

stabila över tid. Men – tekniska språng som virtuell kommunikation, AI och annan digitalisering, 

sociala utveckling till följd av pandemin, stor migration, växande ojämlikhet mm kan skapa hack och 

förändringar i tidigare stabila utvecklingsmönster. Översätts tidigare utveckling genom framskrivning 

av mätbara trender riskerar resultatet att missa sådana förändringar och hack. Nya stambanor är ett 

exempel där vi menar att framskrivningar kan underskatta kumulativa effekterna framför allt genom 

följdinvesteringar som förstärker nyttan av den tillskapade tillgängligheten, s.k. dynamiska effekter.  

I Natur och Kulturs Psykologilexikon definieras begreppet dynamisk effekt: ”Effekt av en åtgärd som 

sätter i gång en förändringsprocess. Denna sägs vara dynamisk därför att åtgärden får konsekvenser 

som går utöver de direkta effekterna”. Kärnan i begreppet är med andra ord att en primärt vidtagen 

åtgärd leder till effekter (positiva eller negativa) i andra, tredje och fjärde led som kan uppstå men 

inte säkert gör det. Begreppet dynamisk effekt är besläktat med begreppen bieffekt och sidoeffekt. 

Distinktionen mellan begreppen ligger i att de senare är signalerar ett mer renodlat orsak-

 
3 Se exempelvis Stockholms Läns Landsting, En ny ekonomisk geografi, Rapport 5:2013 
4 Undantag var kommunerna runt de tre storstäderna där dessa redan då var del i resp. storstads arbetsmarknad 
men där en sammanslagning skulle inneburit tre ’kommunkolosser’ främmande för kommunstrukturen i övrigt.  
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verkanförhållande – medan dynamisk effekt speglar att olika subjekt (parter) vidtar åtgärder som 

sammantaget är svåra att beräkna men ändå kan härledas till den ursprungliga förändringen. 

I den ekonomiskpolitiska debatten har begreppet dynamiska effekter fått stor användning inom 

exempelvis skattepolitiken. En tes är att ökade skatter på exempelvis arbete innebär att antalet 

arbetade timmar minskar och följaktligen även skatteintäkterna, medan sänkta skatter har motsatt 

effekt5. Debatten om skattesänkningar utgör en illustration av hur förutsättningarna för att en 

dynamisk förändring ska uppstå eller inte. I analyser av dynamiska effekter blir således ett uppenbart 

problem att tolka framtida förändringar och vad som beror av vad. I diskussionen om vad ett nya 

stambanor skulle betyda möter vi samma kluvenhet.  

Syftet med en investering i nya stambanor är att skapa en förbättrad tillgänglighet. Systemet är alltså 

medlet att nå målet. Med en ökad tillgänglighet förbättras individens möjligheter att välja yrke, 

sysselsättning och livsbana genom ett större utbud av utbildningar, jobb och service. Också sociala 

och kulturella värden kan vinnas, exempelvis att besöka släktingar och vänner eller ta del av 

evenemang och kulturupplevelser. För näringslivet i den region som får förbättrad tillgänglighet 

möjliggörs också vinster. Företagen får förbättrade möjligheter att rekrytera personal, likaså kommer 

de närmare sina kunder på de marknader där företagets produkter ska avsättas. Sammantaget är 

dessa två perspektiv en huvudförklaring till de senaste decenniernas radikala omställning av 

samhället – inte minst i vårt land. Urbanhistoriker lyfter den förändringskraft som ligger i mångfalden 

av livsformer och näringar i städerna. I det postindustriella samhället är humankapital, med de 

möten som är följer av mångfald och täthet, kärnan i utvecklingskraften6.  

Möjligheten att skapa dynamiska utvecklingseffekter bör ha stor betydelse för beslut om ett stort 

infrastrukturprojekt ska genomföras eller inte. Som vi framhåller ovan uppstår de dynamiska 

effekterna emellertid inte ur ett mekaniskt orsak-verkanförhållande. De är påverkbara av de parter 

där nya stambanor har sina noder och omland – dvs kommuner och regioner.  

En kvalificerad samhällsplanering kan på så vis förstärka nyttorna av en ökad tillgänglighet vilket vi 

visar genom exempel nedan. Det pekar också på vad vi särskilt vill understryka: nya stambanor kan 

ses som ett kraftfullt medel för en omställning mot en ekonomiskt och socialt hållbar 

samhällsstruktur – och bedömas utifrån det, i stället för tvärtom.  

 

  

 
5 Ekström, Christian och Karl Sigfrid (2017), Men får hon sina pengar. Dagens Industri Debatt (2017-11-07) 
6 Wilson, Ben (2020), Metropolis, Natur & Kultur ISBN 987-91-27-15625-8 
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2 Dynamisk påverkan på den ekonomiska geografin med nya 

stambanor – en översikt 

En osäkerhet vid bedömningar av effekter av nya stambanor är – som vi berör ovan – de dynamiska. 

Nyttan är i många avseenden knuten till effekter på den lokala och regionala utvecklingen över lång 

tid. Det gör att effekterna inte är mekaniskt prognosisterbara. Därtill kommer att effekterna är 

beroende av övriga samhällsplanerande insatser som görs parallellt eller koordinerat. Dvs 

huvudfrågan är om nya stambanor bidrar till en önskvärd samhällsutveckling – inte om en ny teknik 

är önskvärd i sig.  

Nedan gör vi en genomgång av vad forskningen lyft fram kring regional och lokal utveckling och 

diskuterar vad det kan innebära för beslutsfattandet. Vi redovisar forskning kring regional utveckling 

och tillgänglighet på tre nivåer: lokala arbetsmarknader (ofta benämnda FA-regioner), storregional 

utveckling (samspelet mellan sammanbundna lokala arbetsmarknader och effekter av förstärkt 

tillgänglighet till nationella och internationella målpunkter) samt stadsutveckling (utveckling i 

stationsorter/regionala kärnor). 

Det finns en mängd studier som belyser utveckling av lokala arbetsmarknader (FA-regioner). Däremot 

är det mer sparsamt med studier som belyser storregionala effekter till följd av förhöjd tillgänglighet 

och likaledes få analyser av hur stadsutveckling påverkas av ökad tillgänglighet. Analyser av dessa tre 

nivåer måste inkluderas för att kunna göra en heltäckande bedömning av effekter av ett nya 

stambanor. Vi har därmed ett ojämnt underlag men försöker kompensera detta genom analogier. 

2.1 Lokala arbetsmarknader och deras utvecklingskraft 

Om storlek och tillväxttakt i befolkning och ekonomi 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden (FA-regionen) har under de senaste decennierna blivit en 

viktig förklaringsgrund för den långsiktiga utvecklingen i en region. Förklaringen bygger på 

forskningen inom regionalekonomi och den teoriutveckling som skett inom den s.k. nya ekonomiska 

geografin. Denna forskning har visat att en regions storlek är central för den långsiktiga ekonomiska 

utvecklingen7 och regionförstoring har blivit ett begrepp. Ett exempel ges i figur 1 nedan som visar 

tillväxten i lönesumman (ett mått som fångar upp både sysselsättnings- och produktivitetstillväxten) 

för olika FA-regioner i relation till deras storlek.  

 
Figur 1, Samband mellan regionstorlek (x-axeln) och tillväxt i lönesumman 1995 – 2014 (y-axeln). 

Källa WSP 

 
7 se exempelvis Stockholms Läns Landsting, En ny ekonomisk geografi, Rapport 5:2013 

y = 0,1126x - 0,2761
R² = 0,3691
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Som framgår ovan av figur 1 är den lokala arbetsmarknadens storlek ensam en förklaring till den 

regionala variationen i lönesummatillväxt8. Detta har också konsekvenser för 

befolkningsutvecklingen. Nedanstående figur 2 visar detta. 
 

 

Figur 2, befolkningsutveckling i svenska arbetsmarknadsregioner1968 – 2012, SCB bearbetad av  

prof. Charlotta Melander, Jönköpings Internationella Handelshögskola  

Den blå linjen representerar Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa regioner har haft en konstant 

tillväxt som ökade markant under 1990-talet (ca 50 procent). Den röda linjen representerar de 

arbetsmarknads-regioner, utanför storstäderna, som redan 1968 hade fler än 100 000 invånare. De 

har också haft en kontinuerlig tillväxt och är idag cirka 20 procent större än 1968. Övriga mindre 

arbetsmarknadsregioner har haft en negativ utveckling. Siffrorna kan tyckas gamla – men står sig väl. 

Ser vi till SCB’s statistik över befolkningsutvecklingen de snabbast växande kommunerna 1980 – 2019 

är bilden följande: 

 

Tabell 1, tillväxten i de snabbast växande kommunerna, Källa SCB 

 
8 OECD har i olika studier visat dessa samband internationellt. I The Metropolitan Century - highlights, OECD 2015 
ang. tillväxt i urbana regioner: ”for each doubling in population size, the productivity level of a city increases 2-
5%” 
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Stockholm, Göteborg och Malmö ingår alla i vad som beskrivs ovan i den blåa kurvan och övriga 

undersökta kommuner i den röda, se figur 1 ovan. En aktuell studie från Tillväxtverket9 bekräftar den 

ovan redovisade utvecklingen med statistik från 2009 t.o.m. 2019 

 

Figur 3, Genomsnittlig årlig befolkningsförändring 2009-2019 FA-regioner, Källa Tillväxtverket 

OBS i figur 3 är färgerna annorlunda än i tabell 1 

Storleken skapar således en dynamik som beskrivs som självförstärkande tillväxt, vars mekanismer 

beskrivs i figur 4. 

 
Figur 4, Mekanismer i självförstärkande tillväxt. Källa Fil dr Lars Pettersson, Jönköpings Internationella 

Handelshögskola 

Ju smidigare arbetspendling kan ske desto lättare är det för olika personer att välja arbetsplats. En 

stor mängd nåbara arbetsplatser ökar förutsättningarna för att enskilda arbetstagare ska finna ett 

arbete som motsvarar individens intressen och kvalifikationer. Omvänt gäller att ett stort utbud av 

arbetskraft gör att företag kan hitta rätt kompetens. Det öppnar för höjda löner och summa 

summarum regional utveckling. De växande företagen återfinns i storstadsregionerna och de större 

städernas lokala arbetsmarknader – där matchningen fungerar bäst. De nya möjligheter som ligger i 

 
9 Tillväxtverket, Tillstånd och trender 2020, rapport 0357 
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att stora gröna investeringar förbereds i norra Sverige kan komma att påverka den regionala 

utvecklingen – men detta är inte mätbart ännu. 

Förklaringsmodellen (figur 4) ovan visar att ökad tillgänglighet (mindre tidsåtgång och lägre 

reskostnader) leder till ökad pendling på längre avstånd, som i sin tur vidgar den lokala 

arbetsmarknaden (FA-regionen). Sammantaget ökar detta effektiviteten på olika marknader, ökar 

specialisering och branschbredd. 

En väl differentierad arbetsmarknad betyder också mycket för val av boplats10. Betydelsen av 

pendling är särskilt stor på den svenska arbetsmarknaden som domineras av tvåförsörjarfamiljer11. 

Med en hög andel dubbelarbetande hushåll förstärks fördelen med stora lokala arbetsmarknader. 

Tidigare flyttade ett hushåll vanligen i samband med att mannen i hushållet bytte arbete. En sådan 

flytt kan idag försvåra för den andra försörjande parten att få ett adekvat jobb eller att vidareutbilda 

sig. I ett mer jämställt samhälle och där även barnen har ett ord med i laget i familjeangelägenheter, 

tenderar hushållen att bli mindre flyttbenägna. Byte av arbete eller påbörjade studier löses genom 

pendling i stället för flytt.  

En tredje drivkraft kan uppstå i de fall som tillväxten i en stor kärna genom markbrist, höga 

bostadspriser och trängsel ’spiller över’ på angränsande kommuner om dessa har goda 

kommunikationer med den större kärnan. Sådana effekter kan skönjas kring exempelvis Stockholm. 

Dessa drivkrafter är svåra att översätta endast i förkortade restider utan beskrivs bäst som 

dynamiska effekter. 
 

FA-regioners utvecklingskraft i övrigt 

I täta regioner där en ökad pendling är praktiskt möjlig blir resultatet enligt ovan inte bara regional 

tillväxt utan också nationell. Den svenska ekonomin och konkurrenskraften är således beroende av 

robusta arbetsmarknader med ett varierat utbud av arbetskraft och arbetstillfällen. Regionalpolitiken 

lades om 2001 och bygger därefter på att varje region utifrån sina förutsättningar tillsammans skapar 

utveckling på nationell nivå12.  

Det glesa bebyggelsemönstret med i ett internationellt perspektiv små städer och begränsade lokala 

arbetsmarknader är ett dilemma som minskar anpassbarhet och försvårar utvecklingen av 

konkurrenskraftiga företag. I detta ligger en paradox då det ekonomiska underlaget för 

transportlösningar är större i stora och täta regioner men då konkurrensen kräver att landets 

nackdelar i form gleshet kan kompenseras genom effektiva transportsystem. Tillgänglighet behöver 

tillkomma trots att den kan framstå som samhällsekonomiskt tveksam (vilket förföljt svensk debatt 

kring investeringar i järnvägar sedan 1850-talet13).  

Den internationellt framgångsrika övergången från industri- till tjänste- och kunskapssamhälle har 

möjliggjorts av att större samt mer integrerade och varierade arbetsmarknader uppkommit genom 

arbetspendlingen och dessutom förstärkts av omvandlingen i städernas inre delar14. De lokala 

arbetsmarknadernas egenskaper i andra avseenden belyses nedan. 

 
10 Björk, C (2006) I regionförstoringens spår, KTH 2006 
11 Gustafsson Siv, Ekonomisk teori för tvåförsörjarfamiljen, Ekonomisk Debatt 6/91 
12 Prop. 2001/02:4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 
13 Ohlsson Per T (1994), 100 år av tillväxt – en bok om J A Gripenstedt, Centrum för näringslivshistoria 
14 Se vidare avsnitt 2.3 
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Förvärvsintensitet och försörjningskvoter 

Sverige har i en internationell jämförelse hög förvärvsintensitet. Inget annat land inom EU har en 

högre andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år. Den ligger på över 80 procent. Dessutom är 

skillnader i förvärvsintensitet mellan män och kvinnor liten – 2,4 procentenheter jämfört med ett EU-

snitt på 11,7. Samtliga regioner i Sverige visar en ökande grad av förvärvsintensitet sedan 

finanskrisen 2008/09. En faktor att notera är att förvärvsintensiteten bland invandrare med bakgrund 

utanför Europa ökar särskilt i stora FA-regioner. Förstärkning av regionala kärnors utvecklingskraft 

har således betydelse för integrationsprocesserna i Sverige (se figur 5 nedan). 

Samtidigt ökar de inomregionala skillnaderna (se figur 6 nedan) vilket är ytterligare ett tecken på att 

regionkärnorna ökar sitt försprång till kommunerna i samma FA-region. Vi återkommer till detta i 

avsnitt 2.4 och 2.5 men kan redan nu konstatera att det ökar kraven på regionernas strategier att 

underlätta inomregional pendling.  

 
Figur 5, förvärvsintensiteten för gruppen 20-64 år utanför Europa 2018 – kvinnor (x-axeln) resp. män (y-

axeln), Källa SCB 

Försörjningsförutsättningarna i regionerna kommer att ändras i framtiden. Försörjningskvoten 

definieras som andelen med förvärvsarbete i förhållande till de utanför arbetsmarknaden dvs barn 

och pensionärer m fl. Regioner med en högre andel åldrande befolkning innebär att färre ska försörja 

fler. Regioner med många unga har i framtiden ett relativt bättre utgångsläge med en lägre 

försörjningskvot. Dessa regioner har ytterligare en fördel då de också har ett födelseöverskott.  

En studie har undersökt var de som var 18-åringar 2008 befinner sig i dag – tio år senare som 28-

åringar15. Det ger en uppfattning om kommunen har fler unga kvar (nu i yrkesför ålder) jämfört med 

hur många 18-åringar man hade tio år tidigare. Sammantaget är det endast 52 kommuner som har 

fler 28-åringar än vad man hade 18-åringar tio år tidigare. Den största ökningen skedde i kommuner 

som antingen har högre utbildning eller ligger i en storstadsregion. I den rådande regionalpolitikens 

perspektiv, att Sveriges utveckling följer ur summan av alla regioners utvecklingskraft, blir det viktigt 

att värna förutsättningarna att behålla rimliga försörjningskvoter, vilket bl a betyder att 

förutsättningar för ungdomar att etablera sig också utanför storstadsregionerna kräver insatser inom 

bostads- och serviceförsörjningen. 

 
15 Charlotta Melander (2020), Så många unga försvann på ett decennium, bloggpost 
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Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen bedöms vara en nyckelfråga för en regions utvecklingskraft. Det finns starka 

samband mellan arbetskraftens rörlighet, kunskapsspridning och produktivitet16. Stora FA-regioner 

och särskilt universitetsorter har här en konkurrensfördel då byte av arbete lättare kan ske i dessa, 

men också genom den samlat högre attraktivitet som följer med ett större utbud av tjänster och 

kultur. Med högre utbildning följer ett utökat pendlande både inomregionalt och interregionalt. Det 

senare tar vi upp i avsnitt 2.3 – 2.5  

Social hållbarhet 

En inkluderande utveckling där samtliga grupper i samhället får ta del av välfärden är en väsentlig del 

av social hållbarhet. Figur 6 nedan visar att de inomregionala skillnaderna ökar i 16 regioner. Det är 

en indikator på att de regionala kärnorna står för en ökande andel av arbetstillfällen och att 

omgivande orter inom FA-regionen har en utpendling till dessa. De ökar enligt vår mening behovet 

dels av att förbättra möjligheterna för inomregional pendling, dels organisera och allokera arbeten 

inom den gemensamma sektorn också i det rumsliga perspektivet, dvs se hur nödvändiga 

investeringar i verksamheter i vård, skola, omsorg kan bidra till regional utveckling.  

 

Figur 6, Sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter regioner 2008 och 2018, samt 

standardavvikelsen (förändring av inomregionala skillnader) för kommuner inom regionen under 2008-

2018, fasta priser, Källa SCB/RAMS 

En annan social aspekt handlar om pandemin och bostadsmarknaden. Det finns – om ännu osäkra – 

tecken på att pandemin har påskyndat en omställning av relationen bostad-arbete. Fler arbetstagare 

har kunnat eller tvingats arbeta hemifrån under pandemin. Med ökad vana och tillgång på digitala 

arbets- och mötesformer finns tendenser till att även fortsättningsvis arbeta hemifrån. Med dessa 

erfarenheter och förbättrade digitala redskap tycks fler vara beredda att pendla längre de dagar då 

de arbetar på sin arbetsplats. Det öppnar för att fler bosätter sig utanför regionkärnorna på 

kringliggande orter. Det som talar för det är att boendekostnaderna kan sänkas och fler hushåll 

därmed kan välja ett rymligare boende som samtidigt underlättar arbetet hemifrån.  

Relationen bostad-arbete är central för trafikeringen. Med minskad daglig pendling ökar 

utmaningarna för kollektivtrafiken. En god tillgänglighet genom tillräckligt täta turer är en 

förutsättning för attraktivitet, vilket blir svårare att upprätthålla och samtidigt ökar behovet att även 

 
16 Andersson M, Thulin P (2008), Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet, underlagsrapport 23 
Globaliseringsrådet  
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tillgodose resor till service- och välfärdstjänster då småorter i allt högre grad saknar ett sådant utbud. 

I figur 7 nedan illustreras bostadspriser i kommuner med stora respektive mindre orter. 

 
Figur 7, Huspriser över och under 
riksgenomsnittet, 
Källa Charlotta Melander, bloggpost 2021 

År 2019 var genomsnittspriset för en villa i landet 
drygt 3 miljoner. Men 228 av 290 kommuner hade 
ett genomsnittspris under riksgenomsnittet. 
Kartan visar kommuner med priser över snittet 
(gröna) och kommuner kring och strax under 
snittet (gula) samt kommuner med priser under 
eller mycket under snittet (orangea och röda). 
 
Kartan visar att kring regionkärnorna längs de 
tänkta stambanorna återfinns många kommuner 
som kan erbjuda boende på lite längre 
pendlingsavstånd till betydligt lägre 
boendekostnader än region-kärnorna.  
 
Då regionkärnorna som redovisats ovan hyser 
många nybildade hushåll som kan ha svårt att ha 
råd med ett större boende öppnar en lägre 
frekvent pendling på större avstånd för en fortsatt 
regionförstoring med samma egenskaper som 
redovisats ovan. 

 

Ekonomisk resiliens 

Indikatorer på regioners sårbarhet och ekonomiska resiliens är branschdiversifiering och 

arbetsställekoncentration17. En mångfald branscher ökar robusthet i konjunktursvängningar och 

anpassningsmöjligheter vid förändringar i marknadsförutsättningar. I detta ligger en regions 

återhämtningsförmåga och förnyelsepotential. En hög koncentration till få arbetsställen ger motsatta 

konsekvenser i form av högre sårbarhet. Sambanden är även här entydiga – stora FA-regioner har 

högre branschdiversifiering och låga värden på arbetsställekoncentration. Endast 

storstadsregionerna kan både uppvisa stor branschdiversifiering och samtidigt har specialiserade 

branschkluster med internationell konkurrenskraft utan att sårbarheten blir stor.  

Lokala arbetsmarknader i samhällsekonomiska bedömningsmodeller 

Ansatser att bedöma regionala tillväxteffekterna och deras samband med investeringar i 

tillgänglighet har gjorts av Trafikverket18. I studien påvisas tillväxteffekter som är mycket blygsamma i 

förhållande till investeringskostnaden. Samtidigt är det mot bakgrund av beskrivningen ovan 

uppenbart att stora lokala arbetsmarknader har en högre tillväxt, högre förvärvsintensitet och 

 
17 Tillväxtverket, Tillstånd och trender 2020, rapport 0357 
18 WSP har på Trafikverkets uppdrag använt lokaliseringsmodellen Samlok för att bedöma effekterna på 
befolkning, sysselsättning och inkomster. Därutöver har Internationella Handelshögskolan i Jönköping gjort en 
liknande analys med hjälp av den så kallade Dynlokmodellen 
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försörjningskvot, bättre förutsättningar för kompetensförsörjning, större grad av integration och 

jämställdhet och bättre resiliens – än små.  

Diskrepansen mellan detta faktum och modellernas försiktiga bedömning har flera förklaringar. En är 

att en enskild investering har liten effekt på den samlade tillgängligheten och således tillför ett litet 

ekonomiskt mervärde.  

En annan förklaring är att den högre tillväxten till del kan vara omlokaliseringseffekter och således 

inte ger samhällsekonomiska effekter på nationell nivå. Denna bedömning inkluderas i Trafikverkets 

kalkyler och motiveras med risken för dubbelräkning19. ”Normalt sett fångas denna typ av effekter in 

av den värdering av förändrade res- och transportkostnader som görs”. Vidare framhålls som 

ytterligare ett skäl till att inte inkludera regionala effekter att ekonomisk expansion i vissa regioner 

ofta sker ”på bekostnad av utvecklingen i andra regioner. Regionala effekter består alltså ofta av 

omfördelningseffekter som inte nödvändigtvis behöver betyda en nettoförändring för samhället som 

helhet”, dvs. ett nollsummespel. Vi menar att detta är tveksamma slutsatser av tre skäl. 

Om vi för det första ser till verkliga långtidseffekter (vilket finns få studier av) indikerar de att det vi 

kallar dynamiska effekter fortsätter över lång tid – dynamiken får ett slags ackumulerande effekt. I en 

studie20 visas att skillnaderna i tillväxt på grund av ny infrastruktur kvarstår över lång tid. De städer 

som tidigt fick tillgång till järnväg växte påtagligt snabbare än i övrigt jämförbara städer som inte fick 

denna tillgänglighet. Studien visar att de tidiga skillnaderna i tillväxt fortsatt fram till nutid – trots att 

järnvägsnätet i sin fortsatta expansion kopplade samman allt fler städer och trots senare 

tillgänglighetsskapande infrastruktur (motorvägar/flygplatser). En viktig förklaring ligger i de tidiga 

skalfördelarna. De öppnade för en bredare ekonomi på orten. Städerna utvecklades från 

brukssamhällen (där samhället närmast är en insatsvara till industrin) till att få 

infrastrukturegenskaper där koncentrationen av olika verksamheter genererar specialisering, nya 

företag och öka branschbredd. Det talar att för regionala nyttoeffekter måste bedömas i ett mycket 

långsiktigt perspektiv – också utifrån historiska erfarenheter – trots osäkerheter. 

För det andra rymmer modellerna inte effekten av stora investeringar som nya stambanor. Det 

sammanhänger bland annat med att sådana system påverkar regional tillväxt på alla de tre nivåer vi 

här behandlar. Och – det vi särskilt vill framhålla: att systemet införs inte som en anläggning utan 

som del i en samhällsstruktur. M a o som medel i målet om en sammantaget hållbar 

samhällsutveckling. 

För det tredje måste regionala tillväxtfördelar också ses i ett internationellt perspektiv. De svenska 

rumsligt stora funktionella regionerna avspeglar det faktum att Sverige är glesbefolkat jämfört med 

andra länder. Det krävs relativt stora avstånd och tillgång till flera städer för att 

befolkningsunderlaget ska motsvara tätare regioners i andra delar av världen som svenska företag 

konkurrerar med. Förbättrad tillgänglighet innebär då inte bara att företag från andra regioner 

omlokaliseras inom landet utan att det faktiska valet står mellan att stanna där företaget befinner sig 

eller flytta till annat land. Det finns därför anledning att hävda att regional utveckling inte är ett 

 
19 Trafikverket (2012) Introduktion till samhällsekonomisk analys – Samhällsekonomi och modeller – PM 2012:01 
20 Thor Berger och Kerstin Enflo, Infrastruktursatsningar och lokal ekonomisk tillväxt, Ekonomisk Debatt årgång 

2014/5 
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nollsummespel och att regionala effekter inte fångas i bedömningar som främst bygger på 

restidsvinster och transportkostnader. 

2.2 Fyra fallstudier av lokala arbetsmarknader och betydelsen av 

tillgänglighet  

De administrativa regionerna har det statliga uppdraget att arbeta med strategier för att skapa 

utveckling och tillväxt. Inom transportpolitiken har regionerna en väl utmejslad roll som 

kollektivtrafik-myndighet och ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur. Den 

kommunala sektorn medfinansierar också i växande utsträckning investeringar i statliga vägar och 

järnvägar och bidrar även till bredbandsutbyggnaden. Också inom miljöpolitiken spelar kommunerna 

och regionerna en viktig roll. 

I detta avsnitt belyser vi tänkbara effekter av förbättrad tillgänglighet i Skåneregionen, 

Jönköpingsregionen, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen utifrån förutsättningar att 

pendla. Ett genomgående mönster i de studerade regionerna är att utvecklingen av arbetsmarknad 

och näringsliv är en fråga som inte kan hanteras effektivt enbart med hjälp av kommunala 

näringslivs- och utvecklingsstrategier. Det finns starka beroenden mellan kommunerna i en region. 

Vad som händer i en kommun får påverkan också på dess omland. Vi kan också, vilket belyses nedan, 

se att det sker ett mycket omfattande utbyte av arbetskraft mellan kommunerna. Arbetspendlingen 

över kommungräns har ökat i mycket snabbt under de senaste decennierna. Lika påtagligt är att 

kommuner i en region har olika förutsättningar och roller. Förutsättningar i en kommun med 

regionkärna är radikalt annorlunda än en perifert belägen och landsbygdspräglad kommun. Den 

poäng som vi vill göra redan nu – och som belyses nedan – är att det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan alla kommuner inom den lokala arbetsmarknadsregionen. Effektiva utvecklingsstrategier 

förutsätter ett nära samspel mellan större kommuner och mindre kommuner och de orter som bildar 

ett nätverk.  

Region Skåne  

 

Figur 8, Pendlingsmönster, källa Region Skåne21 

Region Skåne har under lång tid arbetat med 

Strukturbild för Skåne. Kommunerna i länet är i 

ett nationellt perspektiv små. De tillhör utan 

undantag ett större geografiskt område kopplat 

till lokala bostads- och arbetsmarknader. 

Fortsatt regional integration behandlar bland 

annat en förbättrad trafikering med effektivare 

koppling mellan regiontrafik och stadstrafik 

samt förstärkningar av infrastrukturen, vilket 

berör såväl statlig och regional som kommunal 

ekonomi.  

Arbetet med en ortsstrukturstrategi – och de 

fysiska åtgärder som den kräver – handlar om 

inriktning av och prioritering av åtgärder som 

möter utvecklingstryck, underlättar arbets- och 

 
21 Region Skåne, Strategier för det Flerkärniga Skåne, 2013 
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servicependling, stärker innovationsmiljöer och 

klusterbildningar.  

En bärande tanke har varit att utveckla lokala 

och regionala satsningar som kompletterar och 

förstärker de nationella infrastruktursatsningar 

som genomförts. Således har statens 

investeringar i form av Citytunneln och 

Öresundsbron föranlett satsningar på Pågatåg 

och Öresundståg som knyter samman större 

och mindre orter i kommunerna.  

Av figur 8 och 9 framgår hur Malmö och 

Helsingborg kommit att bli nav för utveckling i 

samspel med omgivande kommuner. 

Figur 9, Ortsstruktur, källa Region Skåne22 

I region Skåne har vi valt att närmare exemplifiera frågan om regionförstoring och tillväxt av den 

lokala arbetsmarknaden med exemplet Hässleholm och omkringliggande kommuner. I tabell 2 och 3 

nedan redovisas förvärvsarbetande som pendlar in och ut från Hässleholm. 
 

Tabell 2  

Antal som pendlar 
in till Hässleholm 
(2018)23 Tabell 3 

Antal som pendlar ut 
från Hässleholm 
(2018)24 

Örkelljunga 142 Örkelljunga 117 

Perstorp 252 Perstorp 381 

Osby 415 Osby 375 

Östra Göinge 583 Östra Göinge 312 

Höör 366 Höör 302 

Hörby  Hörby  

Kristianstad 1719 Kristianstad 2129 

Eslöv 118 Eslöv 111 

Svalöv  Svalöv  

Klippan 112 Klippan 102 

Åstorp  Åstorp  

Bjuv  Bjuv  

Malmö 372 Lund 433 

Lund 228 Malmö  807 

Totalt 5924 Totalt  7599 

 

Av tabell 2 och 3 framgår att en omfattande arbetspendling sker mellan Hässleholm och 

kringliggande kommuner. Av kommunens drygt 23 000 sysselsatta pendlade nästan var tredje (7 599 

personer) ut över kommungränsen för att förvärvsarbeta. Inpendlingen (5 924 personer) var något 

lägre än utpendlingen, vilket kan förklaras av att Malmö/Lund och Kristianstad är relativt sett 

starkare och bredare arbetsmarknader än Hässleholm. Omvänt är Hässleholms relation till andra av 

de mindre kringliggande kommuner. Här är inpendlingen till Hässleholm större än utpendlingen. 

 
22 Region Skåne, Strategier för det Flerkärniga Skåne, 2013 
23 https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Hassleholm.html#6_Pendling 
24 https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Hassleholm.html#6_Pendling 
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Intressant att notera är att detta utbyte, såväl in- som utpendling vuxit kraftigt. Sedan år 2000 har in- 

respektive utpendling ökat med mer än 50 procent. 

Region Östergötland  

 
 

 

Figur 10 och 11, Pendlingsmönster respektive 

ortsstruktur i Östergötland, källa Region 

Östergötland25 

 Region Östergötland har i arbetet med en 

regional utvecklingsplan belyst hur det 

regionala perspektivet kan komplettera och 

förstärka kommunernas arbete i de små 

orterna. Kan orterna på ett tydligare sätt 

ingå i ett flerkärnigt ortssystem?  Vilken roll 

som orten spelar är väsentlig för att kunna 

göra rimliga insatser.  

Ortsanalyserna som gjordes visade att flera 

regionala målpunkter ligger i de mindre 

orterna samt att människor verkar vara mer 

benägna att pendla till en arbetsplats än att 

flytta för att bo och arbeta på samma ställe. 

Fördjupade analyser av pendlingsflöden 

visar hur även mindre kommuner runt 

tillväxtnoderna kan agera för att dra nytta 

av den starkare arbetsmarknaden i noden.  

Även i regionens utvecklingsplanering är 

regionala och lokala infrastruktursatsningar 

som kompletterar nationella satsningar en 

bärande tanke. Figurerna belyser 

ambitionen att förbättra tillgängligheten för 

att effektivt koppla samman de mindre 

kommunerna med regionkärnorna 

Linköping och Norrköping och viss mån 

Motala. 

 
 

I region Östergötland har vi valt att exemplifiera frågan om regionförstoring och tillväxt av den lokala 

arbetsmarknaden med hjälp Linköping och omkringliggande kommuner. Vi har också valt att redovisa 

siffror för arbetspendling till några för kommunen viktiga målpunkter i andra län. I tabell 4 och 5 

nedan redovisas förvärvsarbetandes in- och utpendling från Linköping26.  

  

 
25 Region Östergötland, Regional strukturbild för Östergötland, 2016 
26 https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/statistik/linkoping-i-
siffror/forvarvsarbetande/pendling/pendling-kommuner/ 
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Tabell 4 
Antal som pendlar till 
Linköping (2019) Tabell 5 

Antal som pendlar ut 
från Linköping (2019) 

Norrköping 4988 Norrköping 3076 
Mjölby 3828 Mjölby 1705 
Åtvidaberg 2104 Åtvidaberg 423 
Boxholm 354 Boxholm 104 
Motala 3252 Motala 786 
Vadstena 292 Vadstena 90 
Kinda 1196 Kinda 348 
Stockholm 513 Stockholm 1137 

Göteborg 178 Göteborg 202 

Jönköping 212 Jönköping 198 

Malmö 98 Malmö 126 

Totalt ca 19800 Totalt 9797 

 

Av tabell 4 och 5 framgår att en omfattande arbetspendling sker mellan Linköping och kringliggande 

kommuner. Av kommunens drygt 80 000 sysselsatta pendlade cirka 10 000 över kommungränsen för 

att förvärvsarbeta. Inpendlingen (ca 19 800 personer) var nästan dubbelt så stor som utpendlingen, 

vilket kan förklaras av att Linköping relativt sett utgör en starkare och bredare arbetsmarknad. 

Siffrorna avseende nettopendling visar att Linköping har ett överskott av inpendlare från mindre 

kommuner i dess omland Motala (2466), Mjölby (2126), Åtvidaberg (1618) och Kinda (848).  

De enda kommuner som Linköping uppvisar en negativ nettopendling till är Stockholm/Solna, 

Göteborg och Malmö. Vi återkommer till detta i avsnitt 2.5. 

Intressant att notera är att detta utbyte, framför allt inpendlingen vuxit kraftigt. De senaste 20 åren 

har inpendlingen till Linköping vuxit med 69 procent och utpendlingen 41 procent. 

 

Region Jönköping  

 

 

 
Ser vi till Jönköpings län är 
förutsättningarna för arbetspendling 
följande.  
 
I den regionala utvecklingsstrategin för 
Jönköpings län27 anges som mål att bland 
stärka och rusta befintliga järnvägsför-
bindelser som kopplar samman länets 
kommuner med varandra och angränsande 
län. Vidare är ambitionen att säkerställa att 
kollektivtrafiken bidrar till en hållbar 
utveckling, arbetsmarknadsförstoring  
och länsinvånarnas resor till arbete, 
studier, fritidsaktiviteter och kultur. 
 
Figur 12, kollektivtrafikförbindelser i länet, 
Källa Region Jönköping28 

 
27 Jönköpings län, Regional utvecklingsstrategi 2020 - 2035 
28 Region Jönköpings län, Regional transportplan 2018 - 2029 
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Jönköpings län hade 2018 näst högst förvärvsfrekvens i landet med 82,9 procent. Totalt gjordes drygt 

32 000 pendlingsresor över kommungräns år 2018, dvs. cirka 17 procent av alla sysselsatta 

arbetspendlade till en annan kommun i länet för att arbeta. Av kommunerna i regionen har 

tätorterna i tabell 6 nedan järnvägsförbindelse med Jönköping (blå färg) och övriga tätorter 

bussförbindelser (röd färg) se figur 12. 

I region Jönköping har vi valt att exemplifiera frågan om regionförstoring av den lokala 

arbetsmarknaden med hjälp Jönköping och omkringliggande kommuner. I tabell 6 och 7 redovisas 

förvärvsarbetandes in- och utpendling från Jönköpings kommun29. 

Tabell 6 
Antal som pendlar till 
Jönköping (2019) Tabell 7 

Antal som pendlar ut 
från Jönköping (2019) 

Habo  2902 Habo  984 

Mullsjö 1033 Mullsjö 404 

Vaggeryd 1605 Vaggeryd 823 

Aneby 532 Aneby 197 

Nässjö 1985 Nässjö 1210 

Tranås 262 Tranås 153 

Gislaved  169 Gislaved  130 

Totalt  8488 Summa  3901 

 

Av tabell 6 och 7 framgår att det sker en omfattande arbetspendling mellan Jönköping kommun och 

kringliggande kommuner. Av kommunens drygt 72 200 sysselsatta pendlade drygt 8 700 över 

kommungränsen för att förvärvsarbeta, dvs drygt 12 procent av alla sysselsatta förvärvsarbetade 

utanför kommunen.  

Inpendlingen till Jönköping var dock betydligt större utpendlingen (14 843 personer) vilket ger 

innebär ett pendlingsöverskott på drygt 6 000 personer. Om fokus vänds mot Jönköpings kommun 

och de kommuner som direkt angränsar så förstärks skillnaderna. Av tabellerna ovan framgår att  

8 488 personer från de angränsande kommunerna arbetar i Jönköping. Antalet Jönköpingsbor som 

förvärvsarbetar i någon av de angränsande kommunerna är dock endast 3 900, dvs knappt hälften av 

antalet som pendlar in till Jönköpings kommun, vilket kan förklaras av att Jönköping är en relativt sett 

starkare och bredare arbetsmarknad.  

Vi har också valt att studera siffror för arbetspendling till några för kommen viktiga målpunkter i 

andra län. Vad gäller arbetspendling till storstadskommunerna är fler som pendlar från Jönköping till 

Stockholm, Göteborg och Malmö än vad som pendlar från dessa kommuner till Jönköping. Av de 

personer som pendlar till annan kommun för att förvärvsarbete pendlar sju procent till Stockholm30. 

 

 

 

 

 
29 Jönköpings kommun 
30 https://www.jonkoping.se/download/18.12ea8e7716736a14f7a448d/1543823172422/Syssels%C3%A4ttnings-
%20och%20pendlingsutveckling%202010-2016%20(Okt%202018).pdf 
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Västra Götalandsregionen 

 
Figur 13, Karta över järnvägsnätet i regionen, Källa 
Västra Götalandsregionen 

Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare 
och består av 49 kommuner. Regionen 
har fyra regionala kärnor: Göteborg, 
Borås, Skövde och Fyrstad (Trollhättan–

Vänersborg–Uddevalla-Lysekil). Göteborgs-
regionen och Göteborg har en särskild roll 
som centrum för länets arbetsmarknad, 
forskning och innovation, logistik och 
transport samt internationella utbyten31. 
De övriga ska bidra till en robust 
utveckling i hela regionen. 
 
Den gällande länsplanen stödjer 
genomförandet av det Västsvenska 
paketet, som ligger inom den nationella 
planens ramar. Paketet innehåller 
satsningar som ska ge attraktivare 
kollektivtrafik, tillförlitligare transporter 
för näringslivet, bättre miljö och utökade 
pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, 
arbeta eller studera på olika platser i 
Västsverige. 

 

Staten står för hälften av kostnaden, genom den nationella planen. Medfinansiering sker lokalt och 

regionalt genom framför allt trängselskatterna Den regionala transportinfrastruktur-planen avser 

perioden 2018 – 2029. I underlagen betonas sambanden mellan bostadsbyggande och 

transportinfrastruktur. I Sverigeförhandlingen var uppdraget att satsningarna på nya stambanor 

skulle möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder, och i direktiven till de planer krävs också 

en redovisning av många nya bostäder som kan tillkomma. 

Samfinansiering av järnväg i nationell plan 2018-2019 (11%) Mkr 

Kinnekullebanan 45 

Viskadalsbanan 85 

Älvsborgsbanan 100 

Södra Bohusbanan 100 

Norra Bohusbanan 30 

Brunnsbo station 55 

Obundna medel 284 

Totalt 699 

 

 

 
31 https://alfresco-

offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c8f8bbf6-2755-4cc4-

babf-5cbae2da1b58/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true 

 

Tabell 8: Fördelning av medel inom åtgärdsområdet Samfinansiering av järnväg i 

nationell plan 2018–20291 

 

 



 20 

Västra Götalandsregionen har därför de senaste planomgångarna anslagit medel från den regionala 

planen för Samfinansiering av järnväg i den nationella planen. Ambitionen i den fortsatta satsningen 

är att genomföra standardhöjande åtgärder i samband med att Trafikverket utför underhållsåtgärder 

på de banor som har regiontrafik.  

I regionen har vi valt att exemplifiera frågan om regionförstoring och tillväxt av den lokala 

arbetsmarknaden med hjälp Borås och omkringliggande kommuner. Vi har också valt att redovisa 

siffror för arbetspendling till några för kommunen viktiga målpunkter i andra län. I tabell 9 och 10 

nedan redovisas förvärvsarbetandes in- och utpendling från Borås32.  

Tabell 9 
Antal som pendlar till 
Borås (2019)33 Tabell 10 

Antal som pendlar ut 
från Borås (2019)34 

Bollebygd 981 Bollebygd 605 

Ulricehamn 2292 Ulricehamn 857 

Tranemo 657 Tranemo 488 

Svenljunga 1197 Svenljunga 446 

Mark 2096 Mark 750 

Alingsås 629 Alingsås 244 

Vårgårda 280 Vårgårda 211 

Herrljunga 463 Herrljunga 205 

Härryda 517 Härryda 585 

Göteborg  1923 Göteborg 3054 

Stockholm  227 Stockholm 363 

Totalt 14 395 Totalt  10 151 

 

Av tabell 9 och 10 framgår att det sker en omfattande arbetspendling mellan Borås och kringliggande 

kommuner. Av kommunens drygt 56 000 sysselsatta pendlade drygt 10 000 över kommungränsen för 

att förvärvsarbeta. Inpendlingen (14 395 personer) är större utpendlingen (10 151 personer) 

förklaras av att Borås relativt sett har en starkare och bredare arbetsmarknad än kommunerna i dess 

närhet. Borås uppvisar en negativ nettopendling till är Göteborg och kommuner i Göteborgs närhet 

med på mer än 1000 personer samt till Stockholm. 

Summering 

Av genomgången ovan framträder tydliga mönster. Ett första är att arbetspendlingen är betydande. 

Uppenbart är kommunerna ömsesidigt beroende av varandra för sysselsättning, boende eller att 

möta näringslivets behov av arbetskraft. Ett andra genomgående drag är att arbetspendlingen över 

kommungräns ökat dramatiskt under de senaste decennierna. I fallstudierna ligger den procentuella 

ökningen på siffror mellan 40 och 60 procent under den senaste 20-års perioden. Ett tredje drag är 

att större kommuner (med en bredare och mer differentierad arbetsmarknad) har en större 

inpendling än utpendling. Slutligen kan – inte helt förvånande – noteras att den tidsmässiga 

tillgängligheten spelar en viktig roll för pendlingens omfattning. Vi återkommer till detta i kommande 

avsnitt.  

 
32 Jönköpings kommun 
33https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforolikaamnen/sysselsattningochinko

mst/pendling.4.28285b1c16ecad6aed41176.html 
34https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforolikaamnen/sysselsattningochinko

mst/pendling.4.28285b1c16ecad6aed41176.html 
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2.3  Storregionala samband 

Allmänt 

Nya stambanors effekter på den regionala utvecklingen kan sökas i att de binder samman lokala 

arbetsmarknader/funktionella regioner. Det innebär att de tillför en högre geografisk nivå där det 

handlar om att banorna skapar förutsättningar för interaktion mellan snarare än inom dagens 

funktionella regioner. Effekterna är m.a.o. interregionala och viss mån även internationella. 

Olika lokala arbetsmarknaders innehåll och funktioner påverkar förutsättningarna för hur utbyte och 

sammankoppling kan ske. I forskningen brukar man tala om två typer av drivkrafter som framkallar 

utbyte, komplementära respektive förstärkande drivkrafter. De komplementära innebär att en lokal 

arbetsmarknad har ett överskott på en viss egenskap som en annan saknar. Denna obalans kan 

generera ett utbyte som stärker respektive lokal arbetsmarknad (ort). I vissa fall kan också utbudet 

av en viss egenskap vara relativt jämbördigt. Om det då i övrigt finns rätt förutsättningar kan dessa 

tillsammans skapa självförstärkande effekter som verkar gynnsamma för båda. Det samlade utbudet 

stärker regionen i förhållande till omvärlden.  

Idag finns inte någon solid empiri för att utvärdera effekterna av förändrad långväga tillgänglighet 

och samband mellan olika lokala arbetsmarknader. I följeforskningen till Sverigeförhandlingen 

tillfrågade vi informanter i regioner som får 60 - 90 minuters restid till någon av storstäderna vad de 

förväntar sig för nyttor. Flera framhåller att det knappast handlar om ökad dagspendling – främst av 

kostnadsskäl, utan snarare om ett ökat affärsresande. Informanter från företag gjorde bedömningen 

att möjligheten att genomföra dagsförrättningar utan att behöva övernatta är ett mycket viktigt 

kriterium vid etablerings- eller expansionsbeslut. Det ökar etableringsintresset – men framför allt 

expansionsmöjligheterna i befintliga verksamheter – då boendekostnader och markkostnader i 

storstadsregionen är högre. En bedömning som framfördes var att ett ökat etableringsintresse redan 

manifesterats i Norrköping som följd av beslutet att bygga Ostlänken. Det understryker att 

arbetsresor är viktiga för de faktiska storregionala effekterna – vilket naturligen inte kan beräknas 

genom restidsvinsterna som sådana. Vår bedömning är vidare att effekter av pandemin som tillfälligt 

minskat affärs- och arbetsresandet inte på sikt påverkar dessa resor eftersom personliga möten är 

särskilt viktiga i strategiskt utvecklingsarbete och för innovationer. 

En annan viktig kategori är så kallade urban professionells, dvs högutbildad arbetskraft med 

nyckelroller inom företagen, den offentlig administrationen och akademin. Denna nyckelarbetskraft 

kan bo i en storstad – med dess kvalificerade utbud av service, utbildning och kultur – och pendla till 

arbete i en annan stad på 15 - 20 mils avstånd kompletterat med arbete hemifrån genom 

informationsteknik. Man är då 2 – 3 dagar i veckan på sin arbetsplats och sköter resten från 

bostaden. Det ökar möjligheterna för företag och verksamheter i dessa regioner att klara 

kompetensförsörjning och expansion. Denna typ av lågfrekvent långpendling kan förväntas öka i 

framtiden där pandemin kan ses som en booster för utvecklingen.  

Ytterligare effekt av storregional integration är utnyttjande av kvalificerad service och kultur. Ett 

exempel på detta är att kommunerna i Västra Götalandsregionen bidrog till finansieringen av 

Göteborgsoperan eftersom den ansågs bidra till kulturupplevelser i hela länet. 

En intressant indikator på interregionala effekter är vidare att städer uppkopplade mot nya 

stambanor i Frankrike och Spanien efter finanskrisen drabbats mindre av recessionen och har haft 
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snabbare återhämtning än andra städer i respektive land35. Det pekar på att nya stambanor, vid 

konjunktursvängningar och ekonomisk oro, kan medverka till ekonomiskt robustare och ekonomiskt 

resilienta regioner utanför storstadsområdena. Och det bekräftar bilden av kompetensförsörjningens 

betydelse för strategiska funktioner, dvs stabsfunktioner som snabbt kan anpassa verksamheten till 

omvärldsförändringar. Snabba och kritiska samhällsförändringar kommer med stor sannolikhet att 

öka i framtiden.  

Storregionala nyttor i samhällsekonomiska bedömningsmodeller 

Det finns inga utvecklade modeller för nya stambanors påverkan på samspelet mellan lokala 

arbetsmarknader.  

 

2.4 Fallstudie – potentiella storregionala effekter  

Effekter i stationskommuner 

Det finns belägg som visar på effekter av samspel mellan lokala arbetsmarknader. Ett exempel är 

Linköpings universitet där många anställda har sin bostad i Stockholm. De väljer bostadsort utifrån 

att make/maka har sitt arbete i Stockholmsregionen och barnen sin utbildning där. Samtidigt kan de 

själva utveckla sin karriär genom att arbetspendla till Linköping. Samma sak kan exemplifieras i 

relationen Uppsala – Gävle. Visserligen är avståndet här kortare men restiden likartad som i 

exemplet ovan. I DAR-projektet36 framkom att kvalificerade verksamheter i Gävle som 

regionsjukhuset och Uppsala universitetsfilial i Gävle har inpendlare från Uppsala och i vissa fall även 

från Stockholm. Utan dessa skulle kompetensförsörjningen vara svår för respektive verksamhet.  

I tabell 11 nedan ser vi hur förhållandena för denna typ av arbetspendling skulle förändras för de fyra 

städer som utgör våra fallstudier vid utbyggnaden av ett nya stambanor.  

 

Tabell 11: Restider idag och med höghastighetståg (320 km/tim)37  
 
Från  Till Restid idag Med höghastighetståg  Tidsvinst 

Hässleholm 
  

Stockholm 03:48 02:12 01:36 

Linköping 02:06 01:24 00:42 

Jönköping 01:56 00:50 01:06 

Göteborg 03:48 02:52 00:56 

Linköping 
 
 
 

Jönköping  01:36 00:36 01:00 

Göteborg 03:26 01:16 02:10 

Borås 03:16 00:53 02:23 

Hässleholm  02:06 01:24 00:42 

Malmö 02:47 01:57 00:50 
 

 
35 uppgifter från franska ambassaden, underlag i Trafikverkets uppdrag åt Sverigeförhandlingen 
36 Den Attraktiva Regionen, Från spårkorridor till ortsnätverk – en planeringsprocess för samhandling för regional 

utveckling, Trafikverket Rapport 2016:070 
37 Trafikverket Rapport 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö 

Översiktlig sammanställning av effekter  
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Från  Till Restid idag Med höghastighetståg  Tidsvinst 

Jönköping  
 
 
 

Stockholm 03:14 01:21 01:33 

Göteborg 02:24 00:51 01:33 

Linköping 01:36 00:36 01:00 

Borås 02:22 00:26 01:56 

Malmö 02:38 01:17 01:21 

Borås  
 

Linköping 03:16 00:53 02:23 

Jönköping 02:22 00:26 01:56 

Stockholm 04:19 01:58 02:21 

 

Av tabellerna ovan framgår att de fyra stationsorterna vi studerat skulle få en radikalt förbättrad 

tillgänglighet vid byggande av nya stambanor. Storstorstadsregioner som idag inte är praktiskt 

nåbara för dagsresor skulle bli tillgängliga. Här skulle restiderna till stora arbetsmarknadsregioner i 

flera fall halveras. En resa från Jönköping till Stockholm eller Malmö skulle ta drygt en timme.  

Den relativa största tillgänglighetsförbättringen uppstår mellan regionkärnorna som i flera fall får 

restider som är acceptabla även vid arbetspendling. Exempelvis skulle en resa från Hässleholm till 

Jönköping kunna ske på mindre än en timma. Än tydligare skulle tillgänglighetsvinsterna bli i 

Jönköping. Exempelvis skulle Borås nås på 28 minuter och Linköping 36 minuter. En motsvarande 

radikal minskning av restiden skulle ske också i Borås och Linköping. Ett flertal arbetsmarknader som 

idag inte ligger rimligt pendlingsavstånd för dagsresor skull bli tillgängliga på mindre än en timme.  

Redan idag går ett stort antal resor med X2000 inte mellan ändpunkterna utan mellan städer längs 

banan. Det belyser att ett nya stambanor kraftfullare skulle knyta samman stationsstäder längs 

banan och ändpunkterna i mer slagkraftiga arbetsmarknadsregioner. De effekter som kan förväntas 

är att de mindre regionerna i relation till storstadsregionerna få en säkrare kompetensförsörjning av 

nyckelarbetskraft och blir robustare för konjunktursvängningar samt förstärker det mest 

kvalificerade utbudet av service och kultur i storstadsregionerna.  

Mindre kommuners tillgänglighet – potential för utveckling 

Ett mindre uppmärksammat perspektiv än ovan är att storregionala effekter också gynnar kommuner 
som ligger i närheten av de stationsorterna längs en ny stambana. Vi har mot denna bakgrund 
återvänt till de exemplifierade stationsstäderna och studerat hur tillgängligheten till dessa ser ut för 
olika kommuner i deras nära omgivning. I tabellen nedan redovisas mindre kommuners avstånd till 
stationskommun och restid med bil och kollektivtrafik. Restiderna med bil kan naturligtvis variera 
beroende på bland annat väderlek och köbildning. Restiderna med kollektivtrafik kan variera 
beroende på exempelvis linjedragning (buss) och stopp på mellanliggande stationer (tåg). 
 
Av tabell 12 nedan framgår att många av de kommuner som angränsar till en stationsstad har en 

restid understigande en halvtimme. Om rimlig restid bedöms vara en timme så finns möjligheter för 

vissa av dessa kommuner att nå en större arbetsmarknad än idag med ett nya stambanor. Detta 

innebär fördelar för den berörda kommunen. 
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En fördel är att kommuninvånare som idag pendlar kan bli mindre benägna att flytta då arbets-

marknaden vidgas. En annan är sannolikt att möjligheten ökar att attrahera nya kommuninvånare. En 

tredje är möjligheter för nyetableringar av företag, som kan få lägre kostnader för markköp, 

 
38 Eniro https://kartor.eniro.se/v%C3%A4gbeskrivning 

Tabell 12 Tidsåtgång för att nå stationskommun på höghastighetsbanan38 

Till Hässleholm från restid bil kilometer restid kollektivtrafik 

Örkelljunga 32 36 44 

Perstorp 22 26 23 

Osby 28 35 22 

Östra Göinge 24 29 38 

Höör 29 31 19 

Hörby 37 39 01:34 

Kristianstad 26 32 25 

Eslöv 49 55 28 

Svalöv 53 61 01:36 

Klippan 36 43 35 

Åstorp 44 54 45 

Bjuv 51 61 53 

Till Linköping från restid bil kilometer restid kollektivtrafik 

Mjölby 26 35 32 

Åtvidaberg 32 36 46 

Boxholm 35 52 38 

Motala 37 54 59 

Vadstena 39 52 78 

Kinda 40 55 57 

Till Jönköping från  restid bil kilometer restid kollektivtrafik 

Habo 16 17 37 

Mullsjö 21 25 43 

Vaggeryd 24 34 45 

Aneby 41 44 61 

Nässjö 31 40 43 

Tranås 57 75 90 

Gislaved 61 75 96 

Till Borås från restid bil kilometer restid kollektivtrafik 

Habo 16 17 37 

Mullsjö 21 25 43 

Vaggeryd 24 34 45 

Aneby 41 44 61 

Nässjö 31 40 43 

Tranås 57 75 90 

Gislaved 61 75 96 
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lokalhyror mm och samtidigt kan få den tillgänglighet som är en förutsättning för etableringen. 

Slutligen ökar robustheten i regionen vid en sådan utveckling. 

Även med nya stambanor kommer pendlingen i många fall att överstiga en timme, vilket gör 

dagspendlande mindre realistiskt. I detta sammanhang finns anledning att peka på erfarenheterna 

från pandemin där delar av arbetet med kan förläggas till hemmet. Det är inte orimligt att anta att 

många individer kommer att acceptera pendlingstider överstigande en timme om antalet arbetsresor 

reduceras för att vinna andra kvaliteter.  

 

2.5  Regionkärnornas roll för regional utveckling  

Allmänt 

En aspekt som sällan lyfts i rent ekonomiska analyser är den rumsliga strukturen. Begreppet 

regionförstoring kan ge associationer till att regionen är ett homogent geografiskt område där den 

lokala arbetsmarknaden successivt vidgas genom att ’flyta ut’ över en allt större geografi. Så är det 

inte. För den som pendlar ökar värdet om man från bostaden når ett stort utbud av arbetsplatser 

utan många resemoment som byten mm. Det gör man från centrala lägen i städerna där har man på 

gångavstånd ett utbud av service och man kan lätt ta sig till angränsande orter.   

För moderna ofta specialiserade företag är etablering i stadskärnor en framgångsfaktor, dels 

underlättas där samverkan med andra specialiserade företag (som tillsammans tar fram nya 

produkter och tjänster), dels ökar kundnärheten och slutligen kan anställda erbjudas attraktiva 

arbetsförhållanden med det varierade serviceutbud som tätortens centrala delar erbjuder. 

Järnvägen, som på 1970- och 80-talen dömdes ut av många som ett föråldrat transportslag, har 

under de senaste decennierna spelat en allt viktigare roll både för arbetsresor och pendlingsresor. 

Regionförstoringen har på så sätt kunnat ske genom snabba resor mellan stadskärnor. (Figur 14 

nedan).  

               
Figur 14, tätorter sammanlänkade vid järnväg binder orternas centrala delar till varandra39 

Det är således ett urbant nätverk som utgör den lokala arbetsmarknadsregionen. Regionförstoringen 

innebär med andra ord att ytterligare orter inkluderas i en viss lokal arbetsmarknad medan omlandet 

inte med automatik ingår i densamma. Urbana nätverk leder till ett mer diversifierat samhällsliv och 

högre välfärd – vilket ytterligare ökar konkurrenskraft och inte minst robusthet.  

Urbana nätverk är således en följd av ackumulerade beslut från individer och företag. Det 

innebär samtidigt att de tätorter som bildar den lokala arbetsmarknaden måste knytas 

 
39 Carl-Johan Engström, Rumslig utveckling i ett historiskt perspektiv, Boverket 2018 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/digitaliseringens-mojliga-paverkan-pa-rumslig-

utveckling/ 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/digitaliseringens-mojliga-paverkan-pa-rumslig-utveckling/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/digitaliseringens-mojliga-paverkan-pa-rumslig-utveckling/
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samman i sina noder om de ska bilda ett nätverk. Möter inte samhällsplaneringen denna 

utmaning riskeras den regionala utvecklingen såväl i sin ekonomiska dimension som i sin 

sociala och miljö/klimatmässiga. Ökad tillgänglighet genom en förbättrad infrastruktur får därmed 

den dubbla effekten av både regionförstoring och urban koncentration40, vi återkommer till 

koncentrationsfrågan i nästa avsnitt. 

Stadsutvecklingens utvecklingsmönster 

Forskningen om vad som driver stadsutvecklingen visar med önskvärd tydlighet att varje epok dels 

skapar nya uttryck och artefakter i staden, dels omformar befintliga strukturer. Strukturer som inte 

klarar nya funktioner genomgår generellt antingen förfall eller funktionsomvandling genom 

ombyggnad eller rivning/nybyggnad. 

Historiskt växte städer fram där den dåtida yttre tillgängligheten var god t ex vid kuster eller vid 

älvmynningar då det dominerande färdmedlet då var sjöfart. Den inre tillgängligheten i respektive ort 

bestämdes av gångavståndet.  

 

Figur 15, den svenska stadens struktur, Källa 

Boverket rapport, Sverige 2009  

När industrialismen nådde Sverige växte 

parallellt järnvägssystemet ut. Figur 15 visar hur 

städerna omformades41: den äldre staden (S) 

’dockades’ av järnvägen (grå linje). 

fabriksområden (äA) och rangerbangårdar växte 

’på andra sidan’. Renodlade arbetarbostäder 

(äF) byggdes i anslutning till den befintliga 

staden. Med ökad produktivitet kunde vissa 

välfärdsfunktioner (sjukhus, gymnasier) och 

institutionsområden (I) växa fram i städernas 

utkant.  

Den järnvägsanknutna staden mötte tidens 

utvecklingsbehov effektivt. En bredare och mer 

dynamisk ekonomi utvecklades i stads-kärnan 

kring den växande medelklassens 

konsumtionsbehov.  

På ”Andra sidan”42 kunde industrier (äA) utvecklas relativt fritt intill godsbangårdens rangering och 

lagerbyggnader. Utifrån denna struktur växte stadens årsringar. Den sammanhållna staden kring 

järnvägsstationen förenade en hög inre och yttre tillgänglighet. 

Med efterkrigstidens välfärdsstat och bilism ökade funktionsuppdelningen och industrier flyttade ut 

mot tillgängligare lägen vid kringfartsleder (nA). Stora bostadsområden (mF, nS) som enklaver tillkom 

på ’bilavstånd’ från den äldre stadsstrukturen.  

Det vi kan se nu är att i flertalet svenska stadskärnor, andra centralt belägna stadsdelar och i äldre 

arbetsområden på ”andra sidan” i anslutning till järnvägsstationen, pågår en förtätning med fler 

 
40 Cars & Engström (red) Stadsregioners utvecklingskraft – trender och nya perspektiv, KTH 2008 
41 Boverket rapport (1994), Sverige 2009  
42 Citattecknet kommer sig av att det i vissa städer finns kvartersnamn så heter just Andra sidan 
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bostäder och nya verksamheter. Förändringarna kom snabbt, efter den svenska nittiotalskrisen, men 

samtidigt ganska omärkligt eftersom många nya företag flyttade in i befintliga lokaler utan att ny 

planläggning krävdes. Många av dessa verksamheter är inriktade på kvalificerad service till andra 

företag, design, marknadsföring, stöd till utveckling av mjukvaror (IKT) men också i växande grad 

individorienterad service som gym, kaféer och matställen. Att finnas i en miljö tillsammans med 

andra företag – alla med sina specialkompetenser – blir allt viktigare för dem som vill utvecklas. 

Finanskrisen 2008 ändrade inte dessa tendenser, i stället ökade byggandet av bostadsrätter i 

städernas centrala delar det efterföljande decenniet. Om den pågående pandemin kan förändra 

detta är en öppen fråga. Även om en marginell utflyttning av nyblivna barnfamiljer till angränsande 

kommuner kan noteras, finns enligt vår bedömning, inga tecken på att koncentrationen av boende 

och arbetsställen till större städer inte skulle fortgå. Digitalisering som åberopas har hittills lett till 

ökad kommunikation både fysiskt och virtuellt.  

Av särskilt intresse i denna studie är samspelet mellan kvartersstruktur och trafiksystemet. 

Kvartersstrukturen har visat sig utomordentligt anpassningsbar vid omställningen från 

industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle. Trafiksystemet, dvs gatunät och kollektiv 

stadstrafik, har nodfunktioner i anslutning till järnvägsstationen som utvecklats till ett resecentrum 

dit även regional kollektivtrafik har sin destination. En sådan nodfunktion låter sig inte flyttas utan 

stora direkta och indirekta effekter på yttre och inre tillgänglighet. Samspelet skapar således goda 

förutsättningar för stadsomvandling så länge noden är kvar i anslutning till stadskärnan. I tillgängliga 

lägen för kollektivtrafik ökar huspriser, priser på bostadsrättslägenheter43 samt kontorshyror 

snabbare än i andra lägen. Det gör det lönsamt att bygga om eller riva bygga nytt (inom strukturen). 

Det gäller även mindre samhällsbildningar i en stadsregion44. Men här finns inte samma 

värdestegring vilket gör förutsättningarna sämre om inte offentliga investeringar tillför den 

tillgängliga platsen ytterligare kvaliteter. Det kräver proaktiva insatser från berörd kommun och 

region. 

 
Figur 16, Avstånd till station på mindre orter, källa 

Region Östergötland 

Enbart en förbättrad tillgänglighet för boende i 

en mindre ort leder inte med automatik till 

positiv utveckling. De fördelarna med en 

hållplats/station är dock sällan den verkliga 

planeringsproblematiken. Figur 16 visar 

konkurrensmässigt goda förhållanden för 

kollektivtrafik med gångavstånd på högst 600 m 

från noden till verksamheter och högst 1000 m 

till kringliggande bostäder.  

 

Utmaningen för samhällsplaneringen ligger i att utveckla stationen och dess närområde till ett nav 

där stationen kompletteras med bostäder och servicefunktioner samt god tillgänglighet för boende i 

omkringliggande glesbygd. 

 

 
43 Evidens, Spacescape AB, Värdering av stadskvaliteter, PM SLL TMR 2011 
44 Cars & Engström, Stadsregioners utvecklingskraft: trender och nya perspektiv, KTH 2008 
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Figur 17, Tillgänglighet till station – utmaningar, 

källa SOU SOU2019:17 45 

För att möjliggöra att den mindre orten blir ett 

nav för sitt omland krävs ett nytänkande i den 

kommunala planeringen. Figur 17 visar hur 

många mindre stationssamhällen utvecklats 

under efterkrigstiden då järnvägen under en 

period miste sin betydelse. Orten utvecklades i 

stället mot närmaste biltrafikled till central-

orten. Billeden har oftast flyttats ut ur den 

mindre orten av trafiksäkerhetsskäl.  

Huvuddelen av bostäder som tillkommit har 

därmed långa avstånd till en möjlig återöppnad 

station på järnvägen. De mest fördelaktiga 

lägena på andra sidan järnvägen består ofta av 

gamla extensiva eller nedlagda verksamheter.  

Vi ser här en liknande struktur som i regionkärnan. Men för att ge den mindre orten 

utvecklingsincitament (då marknaden här inte självklart är beredd att investera) krävs offentliga 

initiativ till bostadskomplement och servicetillskott som stärker ortens roll som centralpunkt och nav 

för tillgänglighet till omkringliggande större orter.  

Dynamik46 som den snabba omvandlingen av de större städernas centrala delar tillfört svenska 

ekonomi är betydande. Den har medfört kapitaltillväxt genom ökade fastighetsvärden för både 

bostäder och lokaler, vilket också beräknats inom ramen för utredningar i samband med 

Sverigeförhandlingen47. Dynamiken ligger dock inte bara i dessa mätbara värdeökningar utan också 

genom utökade service- och upplevelseverksamheter och investeringar i stadsmiljön som attraherar 

nya boende och företag och som i sin tur bidrar till den regionala tillväxten. Den högre exploatering 

kring noden reducerar reskostnader och minskar klimatutsläpp. I det senare fallet kan det handla om 

omlokaliseringar som vi berört ovan, men dessa kan i sin tur skapa så kallade klustereffekter dvs 

effekter av att många företag inom en bransch tillsammans med företag som stödjer branschen med 

speciell kompetens (KIBS48) skapar en så kallad kritisk massa som i sig blir en dynamisk kraft för 

fortsatt expansion. En tysk studie49 har visat att särskilt i tre bebyggelsemiljöer föds de flesta 

innovationer: (i) universitet och vetenskapsparker, (ii) innerstäder och (iii) områden som står inför 

omvandling och kan erbjuda låga hyror för start-ups.  

Stadsutveckling i samhällsekonomiska bedömningsmodeller 

Värdeökningar i fastigheter och ökade hyresintäkter finns med i modellerna men inte de samlade 

effekterna av att en stad blir mer attraktiv med åtföljande sekundäreffekter. Vi vill särskilt lyfta 

innerstäder som i den ovan beskrivna omställningen sedan sekelskiftet dragit till sig kunskaps-

 
45 SOU2019:17, Bebyggelse- och transportplanering, Bilaga 4  
46 utförligare i Cars/Engström, Sverigeförhandlingen och sedan? Trafikverket arbetshandling 2015 
47 Sverigeförhandlingen (2015), Ett författningsförslag om värdeåterföring, delrapport 1 
48 Knowledge Intensive Business Services 
49 Ebert R & Kunzmann K, The Creative City, Comedia Publications (November 30, 2000) 
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intensiva företag – inte genom låga hyror utan genom hög tillgänglighet. Stadsmiljön som del av 

företagens ’arbetsmiljö’ i form av restauranger, pubar och barer för arbetsmöten och afterwork-

aktiviteter har visat sig vara viktiga delar av det innovativa klimatet. Faktorer som inte kommer med i 

samhällsekonomiska bedömningar. 

 

2.6 Fallstudieexempel 

En studie50 av sex städer, tre med centralt placerade nya stationer (Örnsköldsvik, Uppsala och 

Varberg) och tre med externt lokaliserad station (Söderhamn, Falkenberg och Landskrona) visar 

följande. 

− Stationsläget påverkar resandeutvecklingen. Det är inte något enkelt samband, men ett centralt 

läge ger generellt sett bättre förutsättningar för ökat resande eftersom det i fler fall ger ’dörr-

till-dörreffekt’ med mindre väntetider och färre byten. 

− Förbättrade tågförbindelser stärker orten i dess regionala sammanhang. En centralt placerad 

station skapar en värdig entré till staden och en koncentration av människor gynnar 

näringsverksamhet och orten som mötesplats. 

− Det uppstår således positiva effekter på stadsutvecklingen vid ett centralt läge, men läget är inte 

ensamt tillräckligt för stadsliv. För det krävs noggrann utformning och proaktiv planering och 

många aktörer i samverkan.  

I fallet Örnsköldsvik har den förbättrade tillgängligheten till Umeås arbetsmarknad otvetydigt betytt 

en vitamininjektion för staden, som under lång tid före banans tillkomst haft en negativ utveckling. I 

de samhällsekonomiska bedömningar som gjordes slogs entydigt fast att projektet inte var 

samhällsekonomiskt lönsamt, men i kalkylerna ingick inte en bedömning av värdet av att 

Örnsköldsvik kunde bryta en nedåtgående trend mot tillväxt. 

Citytunneln i Malmö  

 

 
Figur 18, Citytunnelns sträckning i Malmö 

 
Citytunneln i Malmö är en dubbelspårig 
järnvägsförbindelse genom och under Malmö 
med anknytning till Öresundsförbindelsen och 
Danmark. 
 
Projektet bedömes från början som ett 
olönsamt projekt, men framstår i efterhand 
som lönsamt – mycket beroende på de 
dynamiska effekterna.  
 
 

 
50 Trivector, Stationsutveckling och stationslokalisering – påverkan på resande och stadsutveckling, 
Trafikverket Rapport 2014:101 
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Enligt samhällsekonomiska analyser utförda vid Centrum för Transportekonomi (CTEK)51 skulle 

citytunnelprojektet ge ett resultat från svagt negativt till svagt positivt, mest troligt bära sin kostnad. 

Samtidigt betonar CTEK att ”beräkningar av den samhällsekonomiska konsekvensen av ett sådant 

projekt (som Citytunneln) innehåller en mängd osäkerheter”. Osäkerheten var i tidiga skeden genuin 

då olika utformningar diskuterades där svårbedömda kostnader och resandeeffekter skilde sig mellan 

alternativen. Enligt Banverkets dåvarande resandeprognos skulle projektet inte bli lönsamt. Verkets 

bedömning var att om projektet skulle jämföras med andra järnvägsprojekt i Sverige borde det inte 

prioriteras före andra objekt. Banverkets kalkylmodell ansatte bland annat samma tillväxttakt i 

sydvästra Skåne som genomsnittet i övriga landet. Ett antagande som starkt påverkade bedömningen 

av resandet och därmed lönsamheten52 och som mot bakgrund av forskningen om lokala 

arbetsmarknaders tillväxtförutsättningar även vid denna tidpunkt, 2001, kunde ifrågasättas. 

Banverket reviderade i april 2008 sina prognoser av resandeutvecklingen. I den står det bland annat 

att "...den samhällsekonomiska lönsamheten för många järnvägsprojekt i verkligheten kommer att 

överstiga de som tidigare beräknats." Rapporten togs fram som en del av underlaget inför 

åtgärdsplaneringen för infrastrukturinvesteringar inom transportsektorn 2010 - 202153.  

Genomgången av samhällsekonomiska analyser i fallet Citytunneln visar på de osäkerheter som 

omger analyserna: dels har kalkylerna inte kunnat beakta allt relevant underlag eftersom det helt 

enkelt inte kunnat värderas i modellen, dels handlar det om dynamik. Prognoserna baseras på 

föreliggande (bakåtblickande) fakta samt kostnadsbedömningar rörande infrastrukturen. Däremot 

har inte de kommunala utvecklingsplaner som framtagits med grund i beslutet att bygga tunneln 

inkluderats i kalkylerna.  

Byggandet av Citytunneln skapade förutsättningar för ett antal investeringar som bidragit till tillväxt 

och dynamiska effekter. Det handlar om omvandling av området kring Malmö Centralstation, 

utveckling av området kring Station Triangeln och tillskapandet av en helt ny stadsdel i anslutning till 

Station Hyllie. Dessa utvecklingsprojekt har fått en direkt konsekvens för utnyttjandet av Citytunneln.  

De senaste åren har det skett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i region Skåne. 

Sedan 2004 har antalet resor ökat med 74 procent. Det är framför allt tågresor som ökat. Sedan 

Citytunneln tog i bruk har trafiken ökat med nästan 70 procent54. I oktober 2016 genomfördes en 

manuell resanderäkning på samtliga 71 stationer som trafikeras av Öresundstågen, Pågatågen och 

Krösatågen55. För varje station räknades antalet av och påstigande. Totalt för alla stationer gjordes 

dagligen 259 935 av- och påstigningar. Av dessa skedde 43 329 på Malmö Central, 22 809 vid 

Triangeln och 20 045 i Hyllie.  Sammantaget hade de tre stationer som direkt berördes av Citybanan 

86 183 av- och påstigande, vilket motsvande drygt 33 procent samtliga av- och påstigande av vid 

samtliga 71 stationer. I sammanhanget kan vara intressant att notera att Malmö Centrals andel 

minskat över tid i relation till samtliga av- och påstigningar. En näraliggande förklaring är den 

utveckling som skett av resandet till Hyllie och Triangeln. 2016 hade de två stationerna tillsammans i 

 
51 CTEK, Gunnar Lindberg (2001) Samhällsekonomisk utvärdering av Citytunneln, Rapport 14 mars 2001. 
52 Banverket (2001) Citytunneln en samhällsekonomisk analys. BRST – PM 2001-02-01  
53 Banverket (2008) Prognos och verklig utveckling – Jämförelse prognos och verklighet, en del i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Underlag för åtgärdsplanering 2010 - 2020. (2008-04-11) 
54 Region Skåne. Hur har det gått i Skåne: Kollektivtrafik – Utveckling Skåne. 

https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/kollektivtrafik/ 
55 Region Skåne. (2016) Rapport: Skånetrafikens tågresande 2016. 

file:///C:/Users/PPLI~1/AppData/Local/Temp/skanetrafikens-tagresande-2016.pdf 
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stort sett lika många av- och påstigande som Malmö Central. Det stora antalet resenärer till dessa 

målpunkter visar samtidigt att platserna runt stationerna utvecklats med bostäder, verksamheter och 

mötesplatser. Vår tolkning är att Citytunneln skapade möjligheter, men att det var målmedvetet och 

strategiskt arbete i Malmö stad som förklarar hur dessa möjligheter kunde realiseras i form av ny 

samhällsutveckling.  

Möjligheten till värdeskapande kan således inte stanna vid det aktuella projektets gränser som 

definierats av parterna Trafikverket och kommunen. Station Triangeln uppvisar flera exempel på 

detta. I kommunens överväganden om Triangeln konstaterades att den förbättrade tillgängligheten 

skapade förutsättningar för stadsförnyelse inte bara omkring stationen. Tidigt sågs utveckling av 

handel utefter hela stråket mellan centrum (Södergatan – Södra Förstadsgatan) och Triangeln som en 

förutsättning för att området kring stationen skulle utvecklas. Detta i sin tur medförde bland annat 

krav på underjordisk parkering, höjd kvalitet av allmän platsmark (torget) och fastighetsutveckling 

runt stationstorget, omdragning av busslinjer mm. Målet att utveckla Triangelnområdet förutsatte 

således ett stort antal åtgärder som behövde identifieras i processens tidiga skeden och som därefter 

förutsatte samordning mellan ett flertal förvaltningar. 

Stadsutvecklingsprocessen kom således att i sin tur påverka den närmare utformningen av 

infrastrukturen, vilket inte skulle ha skett om överväganden om inte önskvärd stadsutveckling funnits 

från start vilket föranlett frågan ”hur kan det aktuella infrastrukturprojektet bidra till att dessa 

samhällsnyttor kan realiseras?” 

 

3 Summering och slutsatser 
Vad är mål respektive medel? 

I en rad utredningar och betänkanden56 används begreppet ändamålsenlig struktur. Ny infrastruktur 

kan bedömas antingen utifrån sina nytto- och kostnadseffekter eller så kan den ses som ett medel för 

att uppnå en ändamålsenlig struktur. 

Samhällsekonomiska bedömningar utgår från det förstnämnda synsättet och står då inför 

utmaningen att bedöma framtida tillstånd i ekonomiska termer. Bedömningarna bygger på 

framskrivningar av kända data och förhållanden. Osäkerheten blir därigenom stor eftersom 

omvärldsförhållanden i vår tid skiftar snabbt. Dynamiken till följd av olika aktörers (privata och 

offentliga) anpassningar till nya förutsättningar inte är åtkomliga i framskrivningar. Nya stambanor 

har vid framskrivningsbedömningar visat sig svår att ’räkna hem’. Det är helt i linje med att 

prognosstyrda bedömningar som regel leder till mer av detsamma. 

I den senare synsättet är målet om en hållbar samhällsstruktur ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Det handlar då om att utnyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur bättre genom att bygga, förnya 

och omvandla bebyggelse där tillgängligheten är hög samt förstärka tillgängligheten ytterligare där 

den bidrar till att länka samman orter och städer genom hållbara transporter. Nya stambanor kan ses 

som ett medel för en regional och lokal utveckling som ökar hållbarhet och ekonomisk resiliens och 

som därigenom bidrar till Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Det kan summeras på följande sätt. 

Tillgänglighet och samhällsmål 

Hög sysselsättning för alla befolkningsgrupper är svår att uppnå om inte lokala arbetsmarknads-

regioner kan möta det pågående omvandlingstrycket och tillhandahålla de miljöer som möter de 

 
56 SOU 2019:17, Bebyggelse- och transportplanering; SOU 2021:23, Stärkt planering för en hållbar utveckling 
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boendes och företagens behov. Bland annat genom hög tillgänglighet och ett rikare utbud av kultur- 

och upplevelseorienterade verksamheter som återfinns i de större lokala arbetsmarknadernas kärnor 

och framför allt i storstadsregionerna.  

Den mycket snabba förändringen av svensk ekonomi – från en exportberoende industriell ekonomi 

till en tjänste- och informationsekonomi – har lett till en fortsatt och snabb urbanisering i Sverige. 

Tillsammans skapar detta en utvecklingskraft som är självgenererande och som är kärnan i Sveriges 

ekonomiska utveckling efter krisen i början av 1990-talet. 

Parallellt har under de senaste decennierna skett en kraftig utveckling av arbetspendling över 

kommungräns. De kommuner vi studerat ligger ökningen sedan 2000 runt 50 procent Denna 

ekonomiska omställning är väl känd. Mindre uppmärksammat är att den möjliggjorts av en historiskt 

unik och snabb stadsomvandling. De lokala arbetsmarknadernas förstoring har kunnat ske genom 

resor mellan stadskärnor och genom en samtidig urban koncentration. Storleken på den lokala 

arbetsmarknaden uppvisar ett starkt samband med regionens tillväxt. Större städer och små 

kommuner inom en arbetsmarknadsregion är ömsesidigt beroende av varandra vad gäller såväl 

arbetsmarknadens utveckling som vad serviceförsörjningen. Regionaltågen har spelat en allt viktigare 

roll för denna regionala integration  

Det är således rumsliga omvandlingsprocesser som tillsammans och var för sig har ekonomiska, 

sociala och klimatmässiga effekter. Som berörts ovan har ökad tillgänglighet till noder visat sig dra till 

sig mer boende och verksamheter, vilket i sin tur ger utrymme för förhöjd exploatering och 

intensivare markanvändning samt mer varierad och attraktiv urban miljö. Parallellt leder detta till att 

förflyttningar i städerna kan övergå till mer gång- och cykeltrafik. Eftersom mycket av resandet är 

kopplat till service och fritid är ett bättre utnyttjande av befintlig struktur en värdetillväxt i sig. 

Utvecklingsprojektet Den Attraktiva Regionen57 (DAR) visar att regionförstoring och urban 

koncentration tillsammans medför synergier och gynnar befintliga tätorter och nyttjandet av gjorda 

investeringar. Inget tyder på att denna övergripande utvecklingstrend kommer att förändras. 

Ett huvudskäl till detta är att städerna kunnat anpassas till förändrade förutsättningar över tiden. Å 

ena sida genom sin kvartersstruktur och å den andra genom stationslägets höga tillgänglighet för 

kollektivtrafik – både lokal och regional. Vi vill därför hävda att Sveriges starka ekonomiska utveckling 

inte varit möjlig utan den omvandling som de svenska städerna genomgått. Detta faktum anser vi 

måste vara en grundsten för hur nya stambanor ska utformas om de ska ge de nyttor som motiverar 

investeringen i detsamma. Det kräver att de städer som är stationsorter måste ’dockas’ direkt till 

stadskärnorna dvs i anslutning till nuvarande stationslägen dit stadens och regionens 

kommunikationssystem som helhet vänder sig – om de dynamiska effekterna ska uppstå fullt ut. Vi 

vill samtidigt påpeka att dessa nyttor inte automatiskt följer av investeringen. De måste ’erövras’ 

genom en proaktiv samhällsplanering. Det kräver en parallell behandling av infrastruktur-

investeringen och stadsutveckling på alla nivåer nationell, regional, kommunal och lokal.  

Fem slutsatser 

1. Förbättrad tillgänglighet skapar förutsättningar för regionalt hållbar utveckling. Men – det sker 

inte per automatik utan är beroende av hur aktörer på den lokala och regionala nivån kan sätta 

sina egna utvecklingsinsatser i direkt samband med en övergripande och systemförändrande 

infrastruktur – samt att staten erkänner det legitima i detta ömsesidiga beroendeförhållande.  

2. För att optimera samhällsnyttan av en framtida tillgänglighetsförbättring bör kommunen och 

regionen ha strategier för platsutvecklingen. I de fall det innebär anspråk på utformning av 

 
57 www.trafikverket.se/denattraktivaregionen  

http://www.trafikverket.se/denattraktivaregionen
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infrastrukturen som innebär fördyrningar i förhållande till statliga kostnadsbedömningar finns 

skäl att fördela denna merkostnad i förhållande till nyttan för parterna. 

3. En plats kvaliteter spelar en stor roll vid beslut om bosättning och företagsetablering. Av dessa 

skäl bör kommunens utvecklingsplanering ske nära kopplad till infrastrukturplaneringen och 

staten bör se infrastrukturinvesteringar som en del av sitt nationella ansvar för en social 

bostads- och näringspolitik. 

4. Utveckling av en plats attraktivitet är, utöver kommunal planering och kommunala 

investeringar, beroende av privata investeringar i bostäder, service, handel och företagsamhet. 

Av dessa skäl bör kommun, näringsliv och civilsamhälle ingå partnerskap i syfte att optimera 

den lokala nyttan av en förbättrad tillgänglighet genom platsutveckling. 

5. För att motverka skillnader i utvecklingsförutsättningar mellan regionkärnor och omgivande 

kommuner inom en FA-region bör strategier för inomregional pendling ges hög prioritet – inte 

minst genom att utveckla innovativa lösningar på mobilitetstjänster som kan samverka med de 

spårburna och kapacitetsstarka huvudsystemen. 

 


