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Förord 

Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys fick i december 2011 ett gemensamt upp-

drag av regeringen att utveckla uppföljningen av tre preciseringar av de transportpolitiska 

målen samt öka kunskapen kring sambandet mellan tillgänglighet, näringslivets konkur-

renskraft och regional utvecklingskraft. Uppdraget har avrapporterats i en gemensam 

rapport, Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning – Hur tillgänglighet påverkar 

konkurrens- och utvecklingskraft, publicerad av Trafikanalys. 

Detta WP/PM presenterar Tillväxtanalys bidrag till uppdraget.  

I studien presenteras kunskapsläget vad gäller geografisk tillgänglighet och ekonomisk 

tillväxt, samt några genomförda analyser av hur geografisk tillgänglighet kan bidra till 

näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft.  

Detta WP/PM har utarbetats av analytikerna Federica Calidoni och Erik Fransson. 

 

Östersund, juni 2013 

 

Jan Cedervärn, avdelningschef 
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Sammanfattning 

Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys fick i december 2011 ett gemensamt upp-

drag av regeringen att utveckla regionala indikatorer för uppföljning av de trafikpolitiska 

målen. Under uppdragets gång har Tillväxtanalys vid ett flertal tillfällen haft anledning att 

testa hur data ur Individ- och företagsdatabasen (IFDB) kan interagera med GIS-platt-

formen Pin Point Sweden (PiPoS). 

Den litteraturgenomgång som presenteras i Kapitel 1 visar att mycket är vunnet med en väl 

fungerande arbetsmarknad som även möjliggör ett visst mått av rörlighet. Ett relevant mått 

på tillgänglighet i detta fall är hur många arbetstillfällen som kan nås inom ett visst av-

stånd/restid.  

Kapitel 2 visar hur den regionala konkurrenskraften kan påverkas av förändringar i väg-

nätet. Utgångspunkten är att ju fler arbetstillfällen den arbetsföra befolkningen har inom 

räckhåll, desto bättre är tillväxtförutsättningarna. Metoden har tidigare tillämpats av Till-

växtanalys (2012) för att belysa hur den regionala konkurrenskraften kan påverkas av för-

ändringar i vägnätet.  

Slutligen presenteras ett försök att utveckla metoden och förståelsen av sambandet mellan 

tillgänglighet och tillväxt (nattlönesumma), genom att analysera hur variationer i tillgäng-

lighetsmåttet Antal nåbara arbetstillfällen inom 45 minuters bilreseavstånd påverkar till-

växten (nattlönesumma för befolkningen i ålder 20–64) per 500-metersruta, under perioden 

2008 till 2010 i de 290 kommuner och 72 FA-regioner för vilka uppgifter finns tillgäng-

liga. 
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1 Tillgänglighet och regional tillväxt – vad säger 
forskningen?  

Förutsättningar för tillväxt ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig och det är 

en del av förklaringen till varför utvecklingen tar olika banor i olika regioner. På ett över-

gripande plan tycks dock koncentration av ekonomisk aktivitet spela en avgörande roll för 

att skapa tillväxt. En koncentration av ekonomiska aktiviteter uppstår i huvudsak på grund 

av att den ger fördelar för att driva företag, hitta rätt arbete och för att konsumera. Detta 

har lett till att en stor del av befolkningen i Sverige och andra länder i världen väljer att bo 

i städer. Men sådana koncentrationsfördelar är inte begränsade till storstadsagglomera-

tioner utan kan också uppstå i mycket mindre skala. Exempelvis när olika företag och kun-

skapsproducenter samlas lokalt kring olika utvecklingsprocesser eller när kommersiell och 

offentlig service samlas på samma ställe kan det skapade flödet av kunder ge underlag för 

ytterligare aktiviteter. (Tillväxtanalys, 2011) 

De flesta länder uppvisar stora regionala skillnader i population och ekonomisk aktivitet. 

I ett land som Sverige finns storstadsområden där människor och företag finns och verkar 

koncentrerat samtidigt som det finns stora områden som är nästan folktomma och med 

liten eller nästan obefintlig ekonomisk aktivitet. Ett fåtal områden eller städer kan stå för 

merparten av ett lands bruttonationalprodukt medan många kringliggande regioner knapp-

ast bidrar med något alls. Ur ett institutionellt perspektiv kan dessa skillnader framstå som 

förbryllande eftersom det institutionella ramverket inom ett land normalt är helt eller delvis 

detsamma, medan skillnaderna mellan länder kan vara påtagliga. (Stenkula och Zenou, 

2010) 

Begreppet tillgänglighet kan ses som ett ramverk för att förstå de ömsesidiga relationerna 

som finns mellan markanvändning och rörlighet. Det innehåller olika aspekter på närhet 

mellan start- och målpunkter, koncentration respektive spridning av aktiviteter samt kvali-

tetsaspekter av olika rörlighetsmöjligheter, exempelvis buss och bil, för att övervinna den 

rumsliga separationen. Men tillgänglighetsbegreppet innefattar också uppfattningar, intres-

sen och preferenser hos människor och företag som bor och verkar där. 

Tillgängligheten bestäms av transportsystemet och var medborgarna bosätter sig, samt 

näringslivets lokalisering. En individs beslut angående bosättning är i sin tur resultat till 

bredare överväganden av boendemiljö, boyta, tillfredsställelse av arbete och transport-

möjligheter mellan bostad och arbete samt andra restriktioner. De senare kan exempelvis 

avse priser på fastighetsmarknaden, sysselsättningsmöjligheter och löner på arbetsmark-

naden, kostnader och tidsåtgång för olika färdmedelsalternativ, samt de tidsrestriktioner 

som är relevanta för individen och andra medlemmar av hushållet såsom sociala roller, 

kulturella skillnader, vanor samt värderingar och attityder. (Trafikanalys, 2011) 

För att svara på hur transportsystemet påverkar val av bosättning måste därför hänsyn tas 

till både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och de informations- och transaktions-

kostnader som finns. Rörelser på antingen bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden 

under perioden 1986–1998 har medfört en genomsnittlig ökning av pendlingstiden. 

(Swärdh, 2009) 

Utgångspunkten i vår studie är att en förändring av tillgängligheten påverkar den regionala 

tillväxten. I detta WP/PM antar vi att tillgänglighet handlar om enkelheten att nå olika 

arbetsställen med bil, vilket i vår modell förenklats till lokalisering av medborgare och 
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näringsliv samt transportsystemets utformning. I forskningen om tillgänglighetens bety-

delse för regional tillväxt har dock ofta andra operationaliseringar av tillgänglighet an-

vänts. 

Ett vanligt förekommande angreppssätt är att titta på hur investeringar i infrastruktur på-

verkar den regionala tillväxten. Det finns få entydiga slutsatser, men ett viktigt konstate-

rande är att infrastrukturinvesteringar inte är någon mirakelmedicin som skapar tillväxt 

överallt. Däremot har sådana investeringar gett positiva effekter på tillväxten i redan dy-

namiska regioner, vilket visar att investeringar i infrastruktur är ett nödvändigt men inte 

tillräckligt villkor för att skapa en gynnsam regional utveckling. En annan aspekt är att 

investeringarna visserligen ger positiva effekter i en region, men att dessa ibland motsvaras 

av en negativ utveckling i andra regioner. En ytterligare variation på samma tema är att en 

investering i en region även ger positiva effekter i andra regioner. Utifrån ett snävt region-

alt perspektiv kan det i vissa fall vara en klok strategi att stödja investeringar i andra reg-

ioner eller länder. Ett vitalt näringsliv behöver både en god inomregional och mellan-

regional tillgänglighet.  

I ett långt tidsperspektiv är transportinfrastruktur strukturskapande i betydelsen att den 

bidrar till framväxten av en kärna-periferi-struktur utifrån hur företag och människor väljer 

att lokalisera sig. En förbättrad transportinfrastruktur och allt lägre transportkostnader har 

möjliggjort för företag att dra nytta av stordriftsfördelar genom att koncentrera sin verk-

samhet. Detta har resulterat i en koncentration av befolkning och ekonomisk tillväxt till 

befolkningstäta områden kring större städer. En strategi hos andra mindre framgångsrika 

regioner är att genom förbättrade transportmöjligheter försöka bli en integrerad del av en 

framgångsrik region. 

Det är ett empiriskt faktum att produktiviteten i regel är högre i kärnregioner med stor 

befolkning och ekonomisk aktivitet. En förklaring är att en större mängd företag medför en 

hårdare konkurrens som tvingar företagen att bli mer produktiva. Andra förklaringsmodel-

ler kan ta sin utgångspunkt i olika typer av agglomerationsfördelar som åtminstone till viss 

del bygger på samarbete i stället för på konkurrens. Det kan exempelvis handla om att 

företag är länkade till varandra genom att de är leverantörer och köpare av insatsvaror. Det 

kan också handla om att det finns en lagom rörlighet på arbetsmarknaden, vilket innebär 

att kunskap som följer med individer sprids och kan tillgodogöras av andra företag. Det 

sistnämnda torde vara särskilt betydelsefullt i kunskapsintensiva näringar. Inom tillverk-

ningsindustrin finns det även empiriskt stöd för förekomsten av samlokaliseringsfördelar.  

Mycket är vunnet med en väl fungerande arbetsmarknad där matchningen mellan arbets-

givare och arbetstagare är god, men som även möjliggör ett visst mått av rörlighet. Till-

gänglighet är nyckeln som gör detta möjligt, vilket i detta fall handlar om lokaliseringen av 

bostäder och arbetsplatser samt transportsystemets uppbyggnad. I sådana sammanhang är 

den inomregionala tillgängligheten betydelsefull. Ett relevant mått på tillgänglighet i detta 

fall är hur många arbetstillfällen som kan nås inom ett visst bilavstånd/restid.  
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2 Tillgänglighet till arbetsmarknad 

Tillväxtanalys och Trafikanalys har under 2012 haft i uppdrag att utveckla regionala indi-

katorer för uppföljning av de trafikpolitiska målen. Under uppdragets gång har Tillväxt-

analys vid ett flertal tillfällen haft anledning att testa hur data ur Tillväxtanalys Individ- 

och företagsdatabas (IFDB)
1
 kan interagera med Tillväxtanalys GIS-plattform Pin Point 

Sweden (PiPoS)
2
. Detta avsnitt fokuserar på dessa testers genomförande och resultat. 

I en tidigare studie (Tillväxtanalys, 2012) har Tillväxtanalys med Trafikverket som upp-

dragsgivare använt PiPoS för att beräkna skillnader i tillgänglighet till ett antal samhälls-

funktioner mellan olika år. Avsikten har varit att påvisa effekter på tillgängligheten med 

anledning av den rikstäckande hastighetsöversyn som genomfördes mellan åren 2009–

2010. I rapporten beskrivs bland annat hur antalet tillgängliga arbetstillfällen förändrats 

under perioden. 

I princip har samma metod tillämpats i den här studien för att belysa hur den regionala 

konkurrenskraften kan påverkas av förändringar i vägnätet. Utgångsteorin har varit anta-

gandet om att ju fler arbetstillfällen den arbetsföra befolkningen har inom räckhåll (jmf 

regionförstoring) desto bättre tillväxtförutsättningar. Väl medvetna om att även match-

ningen mellan kompetens och arbetskraftsbehov och vilka vakanser som faktiskt existerar 

spelar en betydande roll för arbetsmarknadsförutsättningarna, så har detta faktum inte varit 

möjligt att ta hänsyn till inom ramen för detta arbete. I den här studien antas därför alla 

arbetsplatser inom 45 minuters pendlingsavstånd från respektive befolkad 500-metersruta 

vara potentiellt tillgängliga för den arbetsföra befolkningen. 

2.1 Verktyg 

I den här studien har en operationalisering av denna teori gjorts med hjälp av data ur Till-

växtanalys individ- och företagsdatabas (IFDB) samt de beräkningsmodeller, verktyg och 

data som finns i PiPoS. Centralt i studien är PiPoS grundfunktionalitet, tillgänglighets-

analysen, som utgår från beräkningar av körtidsavstånd mellan start- och målpunkter via 

ett vägnät. I de använda beräkningsmodellerna utgör skyltade hastighetsbegränsningar i 

vägnätet ramen för människors potentiella tillgänglighet. 

PiPoS utmärks genom sin förmåga att göra nationella tillgänglighetsanalyser på geogra-

fiskt högupplösta data. Poängen med att använda dessa högupplösta data är att resultatet av 

analysen blir oberoende av administrativa gränser. Detta är speciellt viktigt för att kunna 

belysa inomregionala likheter, skillnader och samband för egenskaper som inte påverkas 

av administrativa gränsdragningar (t.ex. fysisk tillgänglighet till arbetsplatser, kommersiell 

service, etc.). Det högupplösta resultatet av tillgänglighetsanalysen gör också formerna för 

slutredovisningen flexibel, då materialet tål att aggregeras och redovisas med olika geogra-

fiska områdesindelningar som grund (såväl funktionella som administrativa). 

                                                 
1 IFDB (Individ- och företagsdatabas) är en longitudinell mikrodatabas som omfattar samtliga individer, 

företag och arbetstillfällen. 
2 PIPOS består av en databas med geokodade (koordinatsatta) data, grundläggande GIS- funktionalitet för 

tillgänglighetsanalyser samt ett funktionsbibliotek i vilket tillämpningar för mer specifika ändamål kan 

utvecklas och läggas till. PIPOS nuvarande modell för beräkning av tillgänglighet är utvecklat för att hantera 

förflyttningar med bil via ett vägnät. 
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2.2 Data 

De beräkningar som gjorts med hjälp av PiPoS i den här studien baseras på två jämförbara 

versioner av Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) år 2008 och 2011, antalet 20–64-

åringar år 2010 aggregerade per 500-metersruta, samt antalet sysselsatta per arbetsställe år 

2010 aggregerade per 500-metersruta. Befolknings- och sysselsättningsdata är genererad 

till IFDB utifrån den kontrolluppgiftsbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). 

I sysselsättningsurvalet har alla individer kopplade till företag som tillhör näringsgrens-

indelning (SNI2007) ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” exkluderats, då dessa data är kopp-

lade till jordbruksfastigheter, vilket betyder att varje jordbruksfastighet registreras som 

företag i IFDB. Dessa data tenderar annars att snedvrida resultaten, eftersom de i huvudsak 

kopplar till sig individer som inte direkt är sysselsatta inom näringen, utan endast äger en 

jord- eller skogsfastighet.  

2.3 Metod 

Principen för de beräkningarna som gjorts kan beskrivas enligt följande. Hastighets-

begränsningarna i vägnätet påverkar hur långt bort i tid ett arbetsställe befinner sig vid en 

resa med bil. Vid en tillgänglighetsberäkning i PiPoS insamlas och summeras alla arbets-

tillfällen som ligger inom 45 minuters bilväg från varje befolkad 500-metersruta. Då två 

årgångar av vägnät med olika hastigheter används som grund för insamlingen resulterar det 

i två tabeller som var och en beskriver antalet nåbara arbetstillfällen per befolkad 500-

metersruta. Differensen mellan de två resultaten bildar skillnaden i antalet nåbara arbets-

tillfällen mellan de två åren. Då samma befolkningsrutor (2010) och arbetstillfällen (2010) 

använts i båda beräkningarna utgörs differensen således endast av effekter av förändringar 

i vägnätet.  

Figur 1 Exempel på beräkning av tillgänglighetsförändring utifrån en befolkad 500-metersruta. 

 

 

2.4 Resultat 

I Figur 2 beskrivs tillgänglighetsförändringarna redovisade per befolkad ruta. Kartan visar 

att en övervägande andel av de befolkade rutor som under perioden haft en negativ ut-

veckling vad gäller nåbara arbetstillfällen återfinns i mellersta och norra Norrland medan 

en övervägande andel av de rutor som haft en positiv utveckling återfinns i landets 

mellersta och södra delar. Eftersom befolkningstätheten är väldigt varierande mellan 

rutorna, så säger kartan inte något om hur många människor som berörs av effekterna. Vid 
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en sammanställning som gjorts av hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som når 

fem procent fler respektive fem procent färre arbetsställen under mätperioden, framgår det 

att den positiva effekten påverkat mer än 20 procent av den arbetsföra befolkningen i var 

tionde kommun medan den negativa effekten påverkat mer än 20 procent av den arbetsföra 

befolkningen i mer än var fjärde kommun. I en tredjedel av kommunerna återfinns såväl de 

positiva som de negativa effekterna på den arbetsföra befolkningens tillgänglighet till 

arbetsställen inom en och samma kommun. 

Figur 2 Skillnad i antal nåbara arbetstillfällen mellan 2008 och 2011 års vägnät, redovisad per befolkad 
500-metersruta. 

 

I nästa steg har resultaten av tillgänglighetsberäkningarna per 500-metersruta aggregerats i 

syfte att synliggöra nya mönster av hastighetsöversynens effekter och för att få fram upp-

följningsbara indikatorer till den trafikpolitiska måluppföljningen. 
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Figur 3 Skillnad i antalet nåbara arbetstillfällen mellan år 2008 och 2011 års vägnät redovisat som ett 
genomsnitt för alla befolkade 500-metersrutor. 

  

 

Figur 3 beskriver den procentuella skillnaden mellan antalet nåbara arbetsställen före 

respektive efter genomförandet av Trafikverkets hastighetsreform, redovisad som ett 

genomsnitt för alla befolkade 500-metersrutor inom respektive kommun.  

Den tolkning som vi gör av resultatet i Figur 3 är att många av kommunerna påverkats 

negativt av de generella hastighetssänkningar som genomfördes under Trafikverkets 

hastighetsreform medan de flesta kommunerna med positiv utveckling påverkats av speci-

fika vägförbättringsprojekt med hastighetshöjningar och ökad tillgänglighet som följd. 

Knappt en tiondel av Sveriges kommuner, undantagslöst belägna i södra halvan av 
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Sverige, har upplevt en märkbart positiv tillgänglighet till antalet arbetsställen under peri-

oden medan drygt 40 procent av kommunerna, företrädesvis belägna i landets norra halva 

och södra inland, har upplevt en märkbart negativ tillgänglighet till antalet arbetsställen 

under samma period. 

Figur 4 Skillnad i antalet nåbara arbetsstillfällen mellan 2008 och 2011 års vägnät, då även arbetstillfällena 
tillåtits att variera över tiden, redovisat som ett genomsnitt för alla befolkade 500 metersrutor inom 
respektive kommun.  
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I Figur 4 redovisas vad som händer om samma operationer som ovan genomförs när även 

antal arbetsställen tillåts variera mellan de olika åren. Fortfarande framträder samma posi-

tiva effekter i de kommuner som genomfört specifika infrastrukturförbättringar i vägnätet. 

I övriga kommuner förstärks den negativa utvecklingen som en konsekvens av generella 

neddragningar och konkurser i spåren av finanskrisen år 2008. 

Figur 5 Andel befolkning 20–64 år, skillnad i antal nåbara arbetstillfällen mellan 2008 och 2011 års vägnät, 
redovisad per indexklass. 

 

 

I Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet delas landet in i klasser utifrån hur 

långt de har till olika storlekar av tätorter. (Tillväxtanalys, 2010).  

I Figur 5 redovisas andel befolkning inom respektive indexklass som upplevt försämrad, 

oförändrad respektive förbättrad tillgång till antalet nåbara arbetstillfällen mellan åren 
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2008 till 2011. Som framgår av tabellen intill kartan i Figur 5, så är nåbarheten oförändrad 

för majoriteten av befolkningen i samtliga indexkategorier medan de största förändringarna 

kommit som försämringar i kategorierna låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter av 

olika storlekar. Ungefär 30–40 procent av befolkningen i dessa kategorier har påverkats 

negativt av hastighetsöversynen medan motvarande siffra är cirka 2,5 procent respektive 

11 procent i klasserna mycket hög och hög tillgänglighet. I reella befolkningstal motsvarar 

det dock en fördelning på cirka 44 000 personer mot cirka 252 000 personer, eftersom bara 

cirka 2 procent av befolkningen bor i de två lägsta indexklasserna medan hela 86 procent 

av Sveriges befolkning bor inom indexklasserna hög och mycket hög. Det är ändå viktigt 

att redovisa de relativa talen eftersom den faktiska effekten blir liknande för såväl arbets-

marknaden i glesbefolkade delar av landet som för arbetsmarkanden i de tätbefolkade 

miljöerna, eftersom utbudet av arbetstillfällen också varierar stort mellan de olika klas-

serna. 

Värt att notera är också att indexklassen mycket låg har en mindre andel av sin befolkning 

som fått försämringar än indexklassen låg. Orsaken är att det i teorin spelar mindre roll om 

hastigheterna sänks i dessa områden, eftersom de redan före hastighetreformen hade be-

tydligt längre än 45 minuters restid till sina närmaste större arbetsmarknader.  
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3 Sambandet mellan tillgänglighet och tillväxt 

Syftet med denna studie är att utveckla metoden och förståelsen av sambandet mellan till-

gänglighet och tillväxt (nattlönesumma). 

3.1 Metod 

Metoden för analysen är en paneldataanalys av sambandet mellan tillgänglighet till arbets-

marknad och regional tillväxt med hjälp av OLS (Ordinary Least Squares) med en så kal-

lad fixed-effects (FE) estimator. Analysen tar hänsyn till väginfrastrukturens, befolkning-

ens och arbetsplatsernas lokalisering under perioden 2008–2010 och undersöker effekten 

på tillväxten. 

Målet är att analysera hur variationer i tillgänglighetsmåttet Antal nåbara arbetstillfällen 

inom 45 minuters bilreseavstånd påverkar tillväxten (nattlönesumma för befolkningen i 

ålder 20–64) per 500-metersruta, under perioden 2008 till 2010 i de 290 kommuner och 72 

FA-regioner för vilka uppgifter finns tillgängliga. 

I urvalet för paneldata observeras cirka fyrahundratusen 500-metersrutor vid tre olika tid-

punkter (2008, 2009, 2010) vilket innebär relativt få tidsperioder (små T) och många indi-

vider/rutor (stora N). 

Paneldata är mest användbara när det finns individ-specifik icke observerbar heterogenitet. 

Fixed-effects metoden används först och främst då det inte kan antas att observationerna 

för de beroende variablerna är oberoende distribuerade inom varje geografiskt område 

(ruta, kommun eller län).
3
 Antagandet är att de icke-observerbara regionspecifika egen-

skaperna som påverkar förändringar i nattlönesumma i de olika regionerna är konstanta 

över tiden.  

Regressionsmodellen för rutor i=1,2,…N som observeras vid flera tidsperioder t=1,2,…T 

är: 

itiitit ucXy    

där 
ity  är den beroende variabeln nattlönesumma,  är intercept, 

itX  är en K-

dimensionell vektor av oberoende variabler, 
ic  är den geografiskt specifika effekten och 

itu är feltermen. 

                                                 
3 För att säkerställa att data är mera lämpliga för en fixed-effects än för en random-effects analys har en 

Hausman test (Prob>Chi2=0,000) genomförts i vilken resultaten visar att fixed-effects är den lämpligaste 

metoden för det valda datasetet. 
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I första hand inkluderar 
itX  följande oberoende variabler: 

 Antal arbetstillfällen som är möjliga att nå inom 45 minuters bilreseavstånd 

(Nåbara arbetstillfällen). 

 Andel lågutbildade i åldersgruppen 20–64 (mindre än 3-årig gymnasial utbildning) 

 Andel utomnordiskt födda i ålder 20–64 år 

 Andel boende i privatägda bostäder 

 Antal tågstationer per kommun 

Regressionen blir därför:  

itiititit

ititit

ucertagstationprivatägdaaejnordfödd

dlågutbildafällenarbetstillmmanattlönesu





543

21




 

3.2 Data 

Alla data kommer från Tillväxtanalys databas IFDB (Individ- och företagsdatabas), vilken 

är en longitudinell mikrodatabas som omfattar samtliga individer, företag och arbets-

tillfällen. 

Beroende variabeln är Nattlönesumma för befolkning i ålder 20–64 år, per 500-metersruta, 

under perioden 2008 till 2010. Beräkningar av nattlönesumma per 500-metersruta är gjorda 

utifrån Kontrolluppgiftsregistret (SCB), som innehåller alla utsända kontrolluppgifter över 

100 kronor.  

De oberoende variablerna är: 

 Antal nåbara arbetstillfällen inom 45 minuters bilreseavstånd från varje 500-meters-

ruta är beräknat med hjälp av PiPoS utifrån den kontrolluppgiftsbaserade arbetsmark-

nadsstatistiken (RAMS). I analysen har alla företag som tillhör näringsgrenen 

(SNI2007) ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” exkluderats, då dessa företagsdata är 

kopplade till jordbruksfastigheter, vilket betyder att varje jordbruksfastighet registre-

ras som företag i IFDB.  

PiPoS generella tillgänglighetsanalys utgår från beräkningar av avstånd mellan start 

och målpunkter via ett vägnät. Alla startpunkter tilldelas normalt ett värde utifrån hur 

långt bort de befinner sig från sin närmaste målpunkt. I den här studien antas istället 

alla arbetstillfällen inom 45 minuters pendlingsavstånd från respektive 500-metersruta 

vara potentiellt tillgängliga för den arbetsföra befolkningen. I beräkningen insamlas 

och summeras därför alla arbetstillfällen som är lokaliserade inom 45 minuters bilresa 

för respektive befolkad ruta. Vägnätet för 2008 används både för befolkningsdata 

2008 och 2009 medan vägnät för 2011 används för befolkningsdata 2010. 

 Andel lågutbildade i åldersgruppen 20–64 inkluderar alla individer i åldersgruppen 

20–64 som tillhör nivåerna Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, Förgymnasial 

utbildning 9–10 år och Gymnasial utbildning i den gamla SUN-koden ”Nivå” enligt 

SUN 2000
4
. Variabelns källa är SCB:s Utbildningsregister. 

                                                 
4 Utbildningsnivå: 2: a siffran i gamla SUN-koden Nivå enligt SUN 2000  

1) Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1  

2) Förgymnasial utbildning 9 år (motsvarande) 2  

3) Gymnasial utbildning högst 2-årig 31, 32  
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 Andel utomnordiskt födda i åldersgruppen 20–64 inkluderar alla individer i ålders-

gruppen 20–64 födda i ickenordiska länder. Variabelns källa är Registret över total-

befolkningen (RTB).  

 Andel boende i privatägda bostäder är beräknat utifrån den juridiska formen för bo-

staden. Bostäder ägda av fysiska personer, dödsbo, bostadsrättsföreningar och 

allmännyttig bostadsförening räknas som privatägda bostäder. Variabelns källa är 

Registret över totalbefolkningen (RTB).  

 Antal tågstationer med tågstopp per kommun. Variabelns källa är Trafikanalys. 

 

Analysen görs både på kommun- och på FA-regionnivå. Varje 500-metersruta tillhör en 

kommun och en FA-region och möjligtvis är den geografiska skillnaden mellan avgränsade 

rutor begränsad medan den geografiska skillnaden mellan kommunerna och FA-regionerna 

kan vara mer signifikant och intressant för vår analys. Vi antar därför att feltermen blir 

mindre på en högre geografisk nivå. Vi tar hänsyn till varje 500-metersruta men vi redovi-

sar resultat på kommun eller FA-region.  

När man gör regressionsanalyser bör variablerna man använder vara normalfördelade Det 

är dock väldigt vanligt att variabler inte är det, och det är fallet i vår analys för Antal 

nåbara arbetstillfällen och Nattlönesumma. Det kan bero på att de processer som styr vari-

ablerna är självförstärkande. Helst vill vi att variablerna ska vara normalfördelade kring 

medelvärdet. Därför tar vi den naturliga logaritmen av variabeln, vilket innebär att av-

ståndet mellan värden högre upp på skalan så att säga trycks ihop. Det innebär att vi tror att 

förändringen mellan 1000 och 2000 i Nattlönesumma betyder mer än förändringen mellan 

10 000 och 11 000. 

3.3 Resultat 

I första hand presenteras regressionernas resultat på kommun- och FA-regionnivå i Tabell 

1. Enligt de existerande teorier som finns om sambandet mellan tillväxt och tillgänglighet 

förväntas en positiv effekt av ökad tillgänglighet på tillväxten, liksom ett negativt samband 

förväntas mellan tillväxt och andel lågutbildade i åldern 20–64. 

Detta verifieras i analysen där resultaten visar en tydligt signifikant korrelation mellan 

tillgänglighetsmåttet (Antal nåbara arbetstillfällen med max 45 minuters bilreseavstånd) 

och ekonomisk tillväxt (Nattlönesumma) både på FA- och på kommunnivå.  

Givet att den beroende variabeln Nattlönesumma och den oberoende variabeln Antal 

nåbara arbetsställen är logaritmerade, medan de andra oberoende variablerna inte är loga-

ritmerade, måste vi ha följande i åtanke vid tolkning av koefficienterna: 

• Logaritmerad oberoende variabel: Procentuell förändring i den oberoende variabeln 

ger absolut förändring i den beroende. En procents ökning av den oberoende ger 

koefficienten/100 ökning i den beroende variabeln, i absoluta tal. 

• Logaritmerad beroende variabel: Absolut förändring i den oberoende variabeln ger 

procentuell förändring i den beroende variabeln. Ett stegs ökning i den oberoende vari-

abeln ger koefficienten*100 procents ökning i den beroende variabeln. 

                                                                                                                                        
4) Gymnasial utbildning 3 år 33  

5) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 41, 52  

6) Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 53, 54, 55  

7) Forskarutbildning 6 
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• Logaritmerad oberoende och beroende variabel: Procentuell förändring i den obero-

ende ger procentuell förändring i den beroende variabeln. 

En procents ökning i den oberoende variabeln ger koefficienten procent ökning i den bero-

ende variabeln. Det innebär att en procent ökning i Antal nåbara arbetstillfällen ger en 0,2 

respektive 0,4 procent ökning i Nattlönesumma på kommun respektive FA-regionnivå och 

en procent ökning i Antal tågstationer ger 0,07 procent ökning i Nattlönesumma på FA-

regionnivå. Medan en procent ökning i Andel privatägda bostäder och Andel utomnordiskt 

födda ger cirka 17 procent respektive en procent ökning i Nattlönesumma. Slutligen ger en 

procent ökning i Andel lågutbildade en minskning av Nattlönesumma på en procent. 

Tabell 1 Resultat på kommun- och FA-regionnivå 

 Kommun FA-region 

Antal nåbara arbetstillfällen (ln) 0,22*** 0,39*** 

Andel privatägda bostäder 0,16*** 0,18*** 

Andel lågutbildade 20-64 år -0,01*** -0,01*** 

Andel utomnordiskt födda 20-64 år 0,01*** 0,01*** 

Antal tågstationer per kommun (ln) ^ 0,07*** 

Konstant 5,21** 3,78** 

Antal grupper 290 72 

Antal observationer 556256 556256 

R2 0,73 0,59 

^= på kommunnivå kan vi inte inkludera Antal tågstationer per kommun på grund av kolinjäritet5. 
Det beroende variabeln är Nattlönesumma för befolkning i ålder 20-64 (lni), per 500m ruta. Resultat är grupperat på kommun- respektive 
FA-regionnivå. 
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå 

 

För alla oberoende variabler återfinns ingen större skillnad mellan kommunnivå och FA-

regionnivå. När det gäller kontrollvariablerna Andel privatägda bostäder och Andel låg-

utbildade 20–64 år visar regressionen att den stämmer med det samband som går att utläsa 

av existerande litteratur. 

För att kontrollera att inte för många variabler inkluderats i analysen har ett antal tester 

gjorts för att undersöka fit of the model. Testerna visar emellertid att alla kontrollvariabler 

bidrar till en förbättring av den använda modellen. Residualer visar en normal distribution. 

3.4 Skillnader mellan kommuner 

Som andra steg i analysen delas de 290 kommunerna upp enligt SKL:s (Sveriges Kommu-

ner och Landsting) indelning i kommungrupper och testas genom samma regression i olika 

grupper för att kontrollera för de geografiska skillnader som inte omfattas fixed-effects 

koefficienten. 

SKL:s kommungruppsindelning6 

SKL:s indelning innehåller tio kommungrupper och är tänkt att användas vid analyser, 

jämförelser och redovisningar: 

                                                 
5 Vad är kolinjäritet? Vad det handlar om är att en förklaringsvariabel är nära linjärt beroende av en eller 

flera av de andra förklaringsvariablerna. 
6 Ytterligare information finns här: 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning
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1 Storstäder (3 kommuner). Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 in-

vånare. 

2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner). Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpend-

lingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

3 Större städer (31 kommuner). Kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tät-

ortsgrad överstigande 70 procent. 

4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner). Kommuner där mer än 50 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpend-

lingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. 

5 Pendlingskommuner (51 kommuner). Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolk-

ningen pendlar till en annan kommun. 

6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner). Kommuner där antalet gäst-

nätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet 

fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner). Kommun där 34 procent eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, 

energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007)  

8 Glesbygdskommuner (20 kommuner). Kommun med en tätortsgrad understigande 70 

procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. 

9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner). Kommun med mer än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner). Kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 km. 

I analysen aggregerar vi grupp 1 Storstäder och grupp 2 Förortskommuner till storstäder. 

3.5 Resultat 

Analysen med kommunindelning ger möjlighet att särskilja effekterna av transportpoli-

tiken i olika delar av landet. Resultatet visar att tillgänglighetens effekt på tillväxt varierar 

mellan kommungrupperna (Tabell 2). 

 



 

 

Tabell 2 Resultat på kommunnivå, SKL-indelning. 
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Antal nåbara arbetstillfällen (ln) 0,13*** 0,35*** 0,34*** 0,27*** 0,14*** 0,30*** 0,16*** 0,29*** 0,39*** 

Andel boende i privatägda bostäder 0,13*** 0,17*** 0,16*** 0,16*** 0,13*** 0,15*** 0,15*** 0,17*** 0,17*** 

Andel lågutbildade  -0,01*** -0,01*** -0,01*** -0,01*** -0,00*** -0,00*** -0,01*** -0,00*** -0,01*** 

Andel utomnordiskt födda  0,02*** 0,02*** 0,01*** 0,01*** -0,00*** 0,00*** -0,01*** 0,01*** -0,00*** 

Konstant 7,51** 4,75** 4,27** 5,12** 4,56** 4,76** 6,24** 5,03** 4,93** 

R2 0,69 0,40 0,67 0,36 0,39 0,40 0,17 0,31 0,36 

Antal grupper 41 31 22 51 20 54 20 35 16 

Anm: Det beroende variabeln är Nattlönesumma för befolkning i ålder 20–64 (lni), per 500m ruta. *= 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå 
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Analysen syftar till att belysa vikten av väl inriktade transportpolitiska åtgärder på till-

växten i olika delar av landet. Även om generella infrastruktursförbättringar kan leda till 

högre tillväxt på nationell nivå visar resultaten i Tabell 2 att effekten av ökad tillgänglighet 

är tre till fyra gånger större i Större städer och Förortskommuner till större städer, Pend-

lingskommuner, Kommuner i tätbefolkad region och Kommuner i glesbefolkad region i 

jämförelse med Storstäder och Turism- och besöksnäringskommuner. 

Infrastrukturpolitik som är inriktad på förbättringar i Större städer och Förortskommuner 

till större städer, Pendlingskommuner, Kommuner i tätbefolkad region och Kommuner i 

glesbefolkad region kan därför vara ett användbart redskap för att förbättra lokal tillväxt 

genom att positivt påverka nattbefolkningslönesumman.  

Det är viktigt att komma ihåg att de presenterade resultaten ger information om generell 

tillgänglighet vilket inte bara fokuserar på tillgänglighetsförändringar beroende på infra-

struktur. De resultat som visas är ett samband mellan inkomst och tillgänglighet som kan 

bero på befolkningsmobilitet, arbetsmarknadsförändringar och infrastrukturella insatser. 

I den analyserade modellen med fixed-effect har vi valt att jobba med 500-metersrutor och 

därför kan vi i dagsläget inkludera endast Antal nåbara arbetstillfällen inom 45 minuters 

bilreseavstånd som tillgänglighetsmått. Andra möjliga tillgänglighetsmått finns tyvärr bara 

på kommunnivå eller för året 2011 alternativt 2012.  
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4 Utvecklingsmöjligheter 

Som tidigare nämnts ingår denna studie i rapporten Indikatorer för en transportpolitisk 

måluppföljning – Hur tillgänglighet påverkar konkurrens- och utvecklingskraft, publicerad 

av Trafikanalys. Innanför och utanför den teoretiska ram som lagts upp kring den här 

studien har vi identifierat ett antal potentiella förbättrings- och utvecklingsområden som är 

möjliga att arbeta vidare med för att kunna göra mer relevanta och intressanta analyser i 

framtiden.  

Här följer en lista och beskrivning av vad framtidens förbättringar kan innehålla: 

• Matchning på arbetsmarknad. Matchning handlar om hur effektivt utbud och efter-

frågan möts på arbetsmarknaden eller, annorlunda uttryckt, hur pass väl allokeringen 

på arbetsmarknaden fungerar. Utan en effektiv matchning uppstår produktivitets-

förluster genom att arbetstagare tar jobb som inte passar deras kompetensprofil. Hur 

väl matchning fungerar, oavsett definition, får en rad viktiga konsekvenser. På makro-

nivå kan en missmatch mellan arbetssökande och lediga jobb leda till ökad jämvikts-

arbetslöshet och minskad tillväxt via förluster i humankapital och lägre produktivitet. 

På företagsnivå kan dålig matchning leda till lägre produktivitet och ökad personal-

omsättning. På individnivå kan matchningen påverka löneutveckling och arbets-

tillfredsställelse. 

• I denna studie antas att ju fler arbetstillfällen den arbetsföra befolkningen har inom 

räckhåll desto bättre tillväxtförutsättningar. Väl medvetna om att även matchningen 

mellan kompetens och arbetskraftsbehov och vilka vakanser som faktiskt existerar 

spelar en betydande roll för arbetsmarknadsförutsättningarna, så har detta faktum inte 

varit möjligt att ta hänsyn till inom ramen för detta arbete.  

• En lämplig metod för att mäta matchning är via jobbklassifikation enligt en extern 

bedömning, till exempel Socioekonomisk indelning – SEI (le Grand, Szulkin och 

Tålhin, 2004), eller Svensk standard för yrkesklassificering – SSYK (Grannas och 

Oscarsson, 2001). De båda klassificeringssystemen fyller samma funktion, nämligen 

att kartlägga vilken utbildningsnivå som krävs för olika yrken i Sverige.  

• Flera tillgänglighetsmått på 500-metersruta och flera transportalternativ. I den analyse-

rade modellen med fixed-effect har vi valt att jobba med 500-metersrutor och därför 

kan vi i dagsläget inkludera endast Antal nåbara arbetstillfällen inom 45 minuters 

bilreseavstånd som tillgänglighetsmått. Andra möjliga tillgänglighetsmått finns tyvärr 

bara på kommunnivå eller för året 2011 alternativt 2012. Resultatet skulle kunna för-

bättras genom att öka antalet tillgänglighetsmått på 500-metersnivå med hänsyn till 

olika transportalternativ (t.ex. antal trafikerade hållplatser, tågstationer, information 

om cykelbanor och cykelavstånd, kollektivtrafik m.m.) 

• Faktisk körtid. Istället för att använda skyltad hastighet för beräkningarna av till-

gängligheten i vägnätet skulle det kunna vara relevant att använda värden för estimerad 

faktisk körtid (vilket redan idag finns tillgängligt i vissa vägdatabaser). Då skulle det 

vara möjligt att mer rättvist bedöma det pendlingsomland som varje potentiell arbets-

tagare har tillgång till. Detta ställer emellertid betydligt större krav på återgivningen av 

hastigheter i vägnätet, eftersom många fler aspekter måste vägas in. Flera faktorer, 

såsom trängsel, väglag och vägbanans kvalitet, påverkar framkomligheten, vilket gör 
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att beräkningarna kanske till och med måste specificeras för olika tidpunkter på dygnet 

och på året.  

• Resevaneundersökningar. Även kompletterande uppgifter ur resvaneundersökningar 

skulle kunna bidra med värdefulla inspel till de parametrar som används i tillgänglig-

hetsanalyserna. Undersökningarna skulle till exempel kunna ge svar på hur långt en 

arbetstagare faktiskt är villig att pendla till sitt arbete och om det existerar regionala 

skillnader för pendlingstidsacceptansen. Dessa underlag skulle ge mer relevanta värden 

för det maxpendlingsavstånd som används och om möjligt också ge utrymme för diffe-

rentierade maxpendlingsavstånd i beräkningsmodellerna. 

• Simulering med nya infrastukturer. När det gäller utvecklingsområdena, så ser vi att 

det finns stor potential i att använda olika simuleringar för att öka kunskapen om sam-

banden mellan förändringar i vägnätet och antalet nåbara arbetstillfällen. Vad händer 

med tillgången till arbetstillfällen om en ny väg byggs genom tidigare väglöst område? 

Finns det gränsvärden där en hastighetsförändring i vägnätet genererar motsvarande 

effekt som en nybyggd väg? Hur stora hastighetshöjningar ska till i vägnätet för att 

täcka upp för konkurserna/neddragningarna i samband med finanskrisen 2008? Här 

finns möjlighet att effektstudera såväl lokala som generella simuleringar i vägnätet. 
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