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Förord

De senaste 25 åren har Sverige satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll 
i infrastrukturen. 

Detta är förvånande mot bakgrund av att förhållandet snarast kunde förväntas vara det motsatta; 
Sverige är ett förhållandevis stort och glesbefolkat land med ett stort beroende av utrikeshandel. 
För att vår ekonomi skall kunna fungera är vi i hög grad beroende av att människor smidigt kan 
transportera sig mellan boende och arbetsplatser och att varor och tjänster kan flöda så fritt som 
möjligt.

Föreliggande rapport syftar till att lyfta fram infrastrukturens roll och ekonomiska betydelse liksom 
vikten av att de satsningar som genomförs är genomtänkta och förankrade i en så allsidig samhälls
ekonomisk nyttokalkyl som möjligt. Rapporten är skriven av Fredrik Bergström och Christer 
Anderstig, WSP Analys & Strategi på uppdrag av följande organisationer: Transportgruppen, 
BilSweden, Skogsindustrierna, Svenska Teknik & Designföretagen, Sveriges Byggindustrier, 
Sveriges Bergmaterialindustri, Maskinentreprenörerna, Svensk Handel, Almega, IT & Telekom
företagen, Näringslivets Transportråd och Svenskt Näringsliv. Dessa organisationer har också 
fungerat som referensgrupp vid framtagandet av rapporten.

Stockholm i november 2010

Annika Lundius 
Vice VD 
Svenskt Näringsliv



Svenskt Näringsliv

Innehåll 3

Innehåll

Sammanfattning och slutsatser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

1 Inledning om eftersatt infrastruktur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

2 Vilken roll spelar infrastrukturen?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
2 .1 Vad är infrastruktur?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
2 .2 Vad kännetecknar infrastrukturen?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
2 .3 Hur påverkar infrastrukturen den ekonomiska utvecklingen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

3 Infrastruktur och strukturomvandling   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
3 .1 Infrastrukturinvesteringar i Sverige sedan 1850  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
3 .2 Minskande investeringar i ökande offentlig sektor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
3 .3 Omvandling, globalisering och transportarbete .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
3 .4 Regioner, allokering av infrastruktur och IKT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

4 Behov av en infrastrukturstrategi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
4 .1 Hur effektiva är samhällsekonomiska kalkyler?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
4 .2 Infrastruktur för tillväxt och robusta regioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Referenser och lästips  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34



Svenskt Näringsliv

Sammanfattning och slutsatser 4

Sammanfattning och slutsatser

Den eftersatta infrastrukturen

Det behövs en nationell strategi för att underhålla och förnya infrastrukturen för transporter och 
kommunikationer. Det bakomliggande problemet kan beskrivas på flera sätt. En yttring är att 
Sverige var det land i Europa som satsade minst på banunderhåll år 2007. En annan yttring är att 
andelen trafikanter som är nöjda med underhållet av det nationella vägnätet är låg och sjunkande. 

Den samlade bilden är att Sverige i fråga om underhåll av infrastrukturen hamnar i bottenskiktet 
i Europa. Och det är inte bara underhållet av infrastruktur som har varit nedprioriterat. Sverige 
har under närapå alla år det senaste kvartsseklet satsat mindre på nyinvesteringar i infrastruktur 
än genomsnittet för västeuropeiska länder. Den nationella planen för åtgärder i transportsystemet 
2010–2021 innebär att ambitionerna ökar under några år. Men sett över hela perioden förväntas 
åtgärderna svara för en fortsatt låg och sjunkande andel av BNP. 

Det grundläggande problemet handlar om det korta tidsperspektivet i politiskt beslutsfattande. 
Kortsiktiga ekonomiska mål har prioriterats medan en viktig del av basen för långsiktig tillväxt 
eroderar. 

Infrastrukturens roll och ekonomiska betydelse

Infrastrukturen tjänstgör som samhällets underbyggnad. Infrastrukturen är i vid mening vad som 
knyter samman ett samhälle. Den har nätverksegenskaper och kan i viss utsträckning betraktas som 
en kollektiv nyttighet. Infrastrukturen kännetecknas också av att den är ett varaktigt kapital med fix
erad lokalisering. 

Dess påverkan på samhällsekonomin avser mer precist ekonomiska effekter av kapacitetsförstär
kande åtgärder i transportsystemet, genom underhåll eller utbyggnad. Förbättrad kapacitet leder till 
lägre transportkostnader, kortare restider och/eller större tillförlitlighet. Detta är den direkta trans
portekonomiska nyttan. 

Det uppstår också en rad följdeffekter, utöver den direkta nyttan. Att varor kan transporteras snab
bare, billigare och mer tillförlitligt medför att företagens logistik kan förbättras och effektiviseras. 
Större åtgärder leder till större marknader genom lägre transport och reskostnader. Ju lägre trans
portkostnad, desto mer underlättas handeln, och ju större handel desto större samhällsekonomisk 
vinst. Detta gäller i den globala handeln lika väl som i handel och ekonomiskt utbyte inom och 
mellan regioner, t ex genom större arbetsmarknader. Lägre transportkostnader kan också ge upphov 
till lokaliseringseffekter av olika slag. Ett exempel är när förbättrad infrastruktur möjliggör agglome
rationseffekter, d v s att företag kan dra fördel av att lokaliseras i geografiska kluster.

Omvandling, globalisering och transportarbete

Man kan säga att Sverige gick in i ett kunskapssamhälle i mitten av 1980talet. Då skedde det stora 
genombrottet för Informations och kommunikationsteknologin (IKT), och det som inte tillhör 
företagens kärnverksamheter började i allt högre grad outsourcas. Sedan dess är det inom den 
privata tjänstesektorn som de nya jobben skapas, framförallt i storstadsregionerna och andra större 
regioner. Skälen är många, bland annat att dessa regioner erbjuder stora marknader. Man kan också 
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säga att genombrottet för IKT har utlöst den ökade specialisering och handel som kan avläsas i ett 
kraftigt ökat transportarbete. Produktionssystemen har blivit globalt integrerade och den globala 
handeln växer exponentiellt.

Kapacitetsbristerna i storstadsregionernas transportnätverk speglar en koncentration av befolk
ning, tjänsteproduktion och konsumtion och därmed en snabbt ökande transportefterfrågan. Tyd
liga kapacitetsbrister finns också i andra delar av landet, speciellt i de stråk till vilka stora delar av 
godstransporterna är koncentrerade. De ökande godstransporterna avspeglar den ökande varuhandel 
som har varit och alltjämt är basen för Sveriges ekonomiska välstånd. Tillgängligheten till effektiva, 
tillförlitliga och kapacitetsstarka system för godstransporter är en viktig förutsättning för att Sverige 
även i fortsättningen ska kunna dra fördel av den globala handelns expansion. Kraven på leverans
precision ökar.

Behov av en infrastrukturstrategi

Infrastrukturen har varit eftersatt samtidigt som samhälle och marknader är under snabb omvand
ling. Det behövs en långsiktig strategi som leder till att infrastrukturen anpassas till omvandlingen 
och bidrar till att främja den ekonomiska utvecklingen. En sådan strategi förutsätter bland annat 
att den samhällsekonomiska analysen av infrastrukturens betydelse både breddas och fördjupas. Vid 
utformningen av en långsiktig strategi för transportinfrastrukturen framstår tre områden som sär
skilt viktiga. 

Det första rör drift och underhåll av den befintliga infrastrukturkapacitet som nu och framöver 
bedöms bli högt utnyttjad. Idag finns det i stort sett inga möjligheter att värdera vilka drift och 
underhållsåtgärder som är mest lönsamma. Det andra området handlar om logistik och godstrans
porter. Den etablerade metodiken vid värdering av nyttor för godstransporter är underutvecklad. På 
båda dessa områden bör det ske ett fördjupat samarbete mellan näringslivet och akademin för att 
åstadkomma en effektivare transportforskning. Det tredje området handlar om att utforma en stra
tegi för att med investeringar i järnvägssystemet bidra till större marknader, regionförstoring och 
robusta regioner. Vi instämmer med Globaliseringsrådet som konstaterar att det finns argument för 
att genomföra projekt som inte finns med i den nationella planen och förutsätter att dessa projekt 
blir föremål för fortsatta analyser.

Det är nödvändigt att åtgärder i transportsystemet genomförs med vägledning av resultatet från 
samhällsekonomiska kalkyler, samtidigt som metodens begränsningar måste klargöras. Det finns 
reella samhällsekonomiska effekter som inte kan återges i en samhällsekonomisk kalkyl och det 
måste hittas former för att värdera dessa effekter på ett transparent och strukturerat sätt. Metodiken 
vid samhällsekonomiska kalkyler behöver utvecklas och kompletteras.
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Slutsatser

•	 Underhållet	av	infrastrukturen	innebär	att	Sverige	hamnar	i	bottenskiktet	vid	en	jämförelse	med	
andra västeuropeiska länder. 

•	 Banverkets	och	Vägverkets,	nuvarande	Trafikverkets,	totala	kostnader	för	drift,	underhåll,	och	
investeringar motsvarar idag drygt 1 procent av BNP.

•	 De	planerade	statliga	åtgärderna	i	transportsystemet	2010–2021	innebär	en	fortsatt	låg	och	sjun
kande del av BNP.

•	 För	att	uppnå	kortsiktiga	mål	om	budgetbalans	och	sunda	statsfinanser	får	inte	sällan	planer	på	
investeringar och underhåll av infrastrukturen stryka på foten. Kortsiktiga ekonomiska mål prio
riteras medan en viktig del av basen för långsiktig tillväxt eroderar.

•	 Globaliseringsrådet	framhåller	att	en	utbyggnad	och	modernisering	av	den	fysiska	infrastruk
turen är av central betydelse för att göra Sverige mer attraktivt i den globala konkurrensen.

•	 Det	behövs	en	långsiktig	strategi	som	leder	till	att	infrastrukturen	anpassas	till	samhällets	
omvandling, som bidrar till att göra regioner mer robusta, och som bidrar till att främja den eko
nomiska utvecklingen.

•	 Metodiken	vid	samhällsekonomiska	kalkyler	behöver	utvecklas	och	kompletteras.

•	 Tre	områden	är	viktiga	att	fokusera	på:	Drift	och	underhåll,	logistik	och	godstransporter	samt	
strategi för att skapa större marknader för robusta regioner.
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1 Inledning om eftersatt infrastruktur 

Först som sist, det finns i Sverige ett behov av stora och långsiktiga satsningar för att underhålla och 
bygga ut infrastrukturen för transporter och kommunikationer. Det bakomliggande problemet kan 
till att börja med belysas med några uppgifter om det aktuella tillståndet för landets järnvägar och 
vägar. 

Enligt	den	internationella	järnvägsunionen	UIC	var	Sverige	det	land	i	
Europa som år 2007 satsade minst på banunderhåll, i termer av kost
nader för underhåll och reinvesteringar per spårkilometer1. Det är möjligt 
att banunderhållet i Sverige i vissa avseenden är mer kostnadseffektivt än i 
andra länder. Men Sveriges låga kostnader år 2007 speglar framför allt att 
det har avsatts betydligt mindre resurser för att kunna genomföra banunderhåll än i andra länder. 

Det är svårt att se att det skulle ha skett några förbättringar sedan dess. Banverkets årsredovisning 
2009 visar att godstrafiken minskat och att antalet inställda tågavgångar fördubblats sedan 2007. 
Detta är en följd av lågkonjunkturen och med ett lägre kapacitetsutnyttjande har antalet försenings
timmar i godstrafiken minskat något. (De stora förseningarna vintern 2009/2010 inträffade efter 
årsskiftet.) I persontrafiken, som ökat med några procent, har förseningstimmarna på två år ökat 
med 17 procent. 

Några motsvarande indikatorer på vägunderhållets standard finns inte. 
Däremot har Vägverket sedan 15 år undersökt kundernas uppfattning 
om vägnätets tillstånd, drift och underhåll. Dessa trafikantbetyg visar att 
andelen nöjda trafikanter är låg och sjunkande. Andelen yrkestrafikanter 
som är nöjda med underhållet av det nationella vägnätet har minskat från 
62 till 40 procent sedan år 1995.

Att underhållet av infrastrukturen har varit eftersatt under många år illustreras av hur stor del av 
Sveriges BNP som avsätts för detta ändamål. Av figur 1 framgår att denna andel, som här avser även 
annan infrastruktur än vägar och järnvägar, har legat i bottenskiktet vid en jäm förelse med västeuro
peiska länder. 

Det är inte bara underhållet av infrastruktur som har varit nedprioriterat. Som figur 2 visar har 
Sverige under närapå alla år det senaste kvartsseklet satsat mindre på nyinvesteringar i infrastruktur 
än genomsnittet för västeuropeiska länder. 

Det bör poängteras att infrastrukturen i figur 1 och figur 2 avser betyd
ligt mer än vägar och järnvägar, vars andel av BNP är betydligt lägre. 
Enligt statistik från myndigheten Trafikanalys svarade investeringarna i 
transportinfrastrukturen år 2008 för 0,9 procent av BNP, varav andelen 
för investeringar i statliga vägar och järnvägar uppgick till drygt 0,6 pro
cent. Enligt samma källa summerade Banverkets och Vägverkets totala 
kostnader för drift, underhåll, och investeringar år 2008 till 34,4 miljarder kronor vilket motsvarar 
1,1 procent av BNP.

1	 	UIC,	Lasting	Infrastructure	Cost	Benchmarking	(LICB),	Summary	Report	December	2008.	(Sverige	identifieras	med	
kod “D”)
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Om den framtida utvecklingen vet vi endast vad som för närvarande ingår 
i de nationella planerna. Våren 2010 fattades beslut om en ny nationell 
plan för transportsystemet för perioden 2010–2021, med en statlig ram 
på 417 miljarder kronor2. Denna ram fördelas på investeringar 217 mil
jarder och drift och underhåll 200 miljarder, varav väg 136 miljarder och 
järnväg 64 miljarder. De aktuella planerna på statligt finansierade åtgärder 
för mer än 400 miljarder kronor för perioden 2010–2021 innebär en 
höjning av nivån, något eller några år framöver. Men sett över hela perioden förväntas åtgärderna 
i transportsystemet svara för en fortsatt låg och sjunkande del av BNP.

2	 	Därutöver	ingår	kommunala	bidrag,	trängselskatter,	vägavgifter,	banavgifter	och	EU-medel.	
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Källa: NUTEK Årsbok 2008.

Figur 1. Underhåll av infrastruktur som andel av BNP. Genomsnitt för västeuropeiska 
länder för perioden 1994–2006.   
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Figur 2. Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP. Genomsnitt för 
15 västeuropeiska länder åren 1980–2006.  

Källa: NUTEK Årsbok 2008.  
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Den eftersatta transportinfrastrukturen återspeglar ett grundläggande problem. Problemet handlar 
om det korta tidsperspektivets hegemoni i det politiska beslutsfattandet. Transporter och kommuni
kationer är, eller snarare har blivit, en utgiftspost bland andra utgiftsposter i budgeten. 

För att uppnå kortsiktiga mål om budgetbalans och sunda statsfinanser får 
inte sällan planer på investeringar och underhåll av infrastrukturen stryka 
på foten. Kortsiktiga ekonomiska mål prioriteras medan en viktig del av 
basen för långsiktig tillväxt eroderar. 

För att kunna lösa detta problem, bryta kortsiktigheten och utforma en 
långsiktig, uthållig strategi på infrastrukturområdet fordras politisk sam
stämmighet över partigränserna. Grunden för en sådan fredad infrastruk
turpolitik är i princip densamma som för ett antal andra politikområden: 
miljö, klimat, energi, utbildning och försvar. Dessa är alla exempel på 
områden där politiken måste utformas strategiskt för att uppnå lång
siktiga mål. 

Mot denna bakgrund kan rapportens huvudbudskap formuleras med ett antal argument som också 
berättar hur rapporten är upplagd. För det första, infrastrukturen är samhällets underbyggnad och 
arenan för marknadernas spel. Detta utvecklas i kapitel 2, som beskriver vad infrastruktur är, vad 
som är infrastrukturens kännetecken och inte minst vilken roll infrastrukturen har för ekonomisk 
utveckling och tillväxt.

För det andra, medan infrastrukturen förändras mycket långsamt är samhället och marknaderna 
under snabb omvandling. Vi har gått in i ett kunskapssamhälle och marknaderna har blivit alltmer 
globala. Samtidigt har underhåll och investeringar i infrastruktur släpat efter och blivit hämmande. 
Dessa frågor behandlas i kapitel 3, där sambandet mellan strukturomvandling, infrastruktur och 
ekonomisk utveckling sätts in i ett större sammanhang. 

För det tredje, det behövs mer än en nationell plan för transportsystemet. Det behövs en långsiktig 
strategi som leder till att infrastrukturen anpassas till samhällets omvandling, som bidrar till att göra 
regioner mer robusta, och som bidrar till att främja den ekonomiska utvecklingen. En sådan stra
tegi förutsätter bland annat att den samhällsekonomiska analysen av infrastrukturens betydelse både 
breddas och fördjupas. Dessa frågor diskuteras i kapitel 4. 

I rapporten finns också ett antal inramade ”faktaboxar”, av blandad karaktär. Några ger detaljer och 
fördjupning, men det går bra att läsa rapporten utan att ta del av innehållet i dessa faktaboxar.

Sammandrag i siffror av infrastrukturplanerna 2010–2021 
Den statliga satsningen på transportinfrastrukturen under åren 2010–2021 består av 417 miljarder kronor i 
statlig finansiering, varav 217 miljarder kronor går till investeringar. Av dessa investeringar går 33 miljarder 
till länsplaner och övriga 184 miljarder kronor till investeringar i den nationella planen. Av den totala ramen 
för drift och underhåll på 200 miljarder kronor avsätts 136 miljarder till väg och 64 miljarder till järnväg. 
Mer än 2/3 av drift och underhållsmedlen går således till vägar. Vägnätet är betydligt mer omfattande än 
järnvägsnätet och kräver därför mer medel för drift och underhåll. Det behövs också successivt mer medel 
för att klara ökad trafik, fler komplexa anläggningar som tunnlar och broar och större klimat påfrestningar. 
År 2006 avsattes 3,8 miljarder kronor för drift och underhåll av järnväg och 7,1 miljarder kronor för drift och 
underhåll av väg. År 2010 är motsvarande siffror 5,2 miljarder kronor respektive 9,1 miljarder kronor. 
På nationell nivå är fördelningen vad gäller investeringar cirka 56 procent till järnväg, 43 procent till väg 
och cirka 1 procent till sjöfart. Huvuddelen av länens satsningar görs på väg; fördelningen är ungefär 
83 procent på väg och 17 procent på järnväg. De största investeringarna i järnväg görs av Stockholms län 
som satsar cirka 4 miljarder kronor på spårtrafik. 
38 miljarder kronor i den nationella planen har avsatts för mindre ej namngivna åtgärder. Trafikverket ska 
återkomma med förslag för användningen av dessa medel den 31 oktober 2010.
Utöver den statliga satsningen tillkommer 65 miljarder kronor som finansieras genom trängselskatter, väg-
avgifter, EU-medel och kommunala bidrag. Dessutom beräknas framtida intäkter från banavgifter kunna 
bidra med ytterligare ca 15 miljarder kronor. Det innebär att de planerade infrastrukturåtgärderna uppgår 
till 497 miljarder kronor för perioden 2010–2021.

Kortsiktiga ekonomiska mål 
prioriteras medan en viktig 
del av basen för långsiktig 
tillväxt eroderar.

Det gäller att utorma en 
uthållig och långsiktig 
strategi på infrastruktur-
området.
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2 Vilken roll spelar infrastrukturen? 

2.1 Vad är infrastruktur?

Ofta används transportsystemet som ett synonymt begrepp med infra
struktur. Egentligen har infrastruktur en vidare innebörd – som är viktig 
att förstå, också för att förstå transportsystemets stora betydelse. Infra
strukturen tjänstgör som samhällets underbyggnad. I vid mening är infra
strukturen vad som knyter samman ett samhälle, både genom fysiska 
nätverk (t ex nätverk för transporter och kommunikation) och genom 
sociala nätverk (t ex formella och informella regler och lagar, värde
gemenskap, kunskapsbas). Infrastruktur kan alltså ges en mycket bred tolkning. 

I denna rapport kommer vi att behandla infrastruktur i en mer avgränsad mening. Med infra
struktur avses här fysiska nätverk (länkar och noder) för flöden av människor, varor och infor
mation. Det vill säga, nätverk för transporter (vägar, järnvägar, hamnar etc) och nätverk för 
kommunikation (telenät, bredband etc).

Figur 3. Samhällets infrastruktur som förutsättning för flöden av människor, varor och kommunikation  

2.2 Vad kännetecknar infrastrukturen?

Till att börja med ska vi dock ta upp den mer principiella frågan vad det är som gör att, exempelvis, 
transportnätverken räknas till en del av samhällets infrastruktur. Det har under årens lopp presen
terats många uppräkningar på egenskaper som anses innebära att ett kapital har infrastrukturegen
skaper, utifrån såväl ekonomiska som tekniska kriterier. Vi ska hålla oss till ekonomiska kriterier och 
illustrera några av infrastrukturens viktigaste egenskaper.

Först, infrastrukturen har nätverksegenskaper, vilket betyder att de 
tjänster som infrastrukturen tillhandahåller har en rumslig utbredning. 
Det betyder också att tjänsterna omfattar ett kollektiv av nyttjare. Det 
är detta som gör att infrastrukturen – i större eller mindre grad – är en 
s k kollektiv vara/tjänst (nyttighet). Med nationalekonomiska begrepp 
kännetecknas en kollektiv nyttighet av två grundläggande egenskaper: Icke-
rivalitet, som innebär att en persons konsumtion inte påverkar en annan persons konsumtion, och 
Icke exkluderbarhet, som innebär att det inte går att utestänga en annan person från att konsumera 
varan/tjänsten. 

Infrastrukturen tjänst-
gör som samhällets 
underbyggnad. I vid 
mening är infrastruk-
turen det som knyter 
samman ett samhälle. 

Infrastrukturen har nät-
verksegenskaper och 
kan också i viss utsträck-
ning betraktas som en 
kollektiv nyttighet. 



Svenskt Näringsliv

Vilken roll spelar infrastrukturen?  11

Sedan, infrastruktur är varaktigt kapital med fixerad lokalisering. (Ett 
klassiskt exempel är det system av vägar som byggdes ut i romarriket, 
med vägar som används än i dag, t ex Via Appia). Det är denna egen
skap som gör att investeringar i transportnätverken skapar nya långsik
tiga lägesegenskaper och ger nya lokaliseringsmöjligheter. Investeringar 
i transportnätverken ger därför upphov till ”stigberoende”, d v s andra 
bygg investeringar följer i spåren. Historiska exempel är utbyggnaden av Stambanan och Tunnel
banan; senare exempel är Arlanda och Öresundsbron. Kring knutpunkterna i dessa nätverk har nya 
attraktiva lägesegenskaper exploaterats. 

Dessa två egenskaper, nätverk och varaktigt kapital med fixerad lokalisering, är de mest centrala, om 
man ska karaktärisera infrastruktur så koncentrerat som möjligt. Men andra viktiga egenskaper kan 
också nämnas, bland annat att infrastruktur ofta har en mångsidig användning över tiden. Denna 
egenskap kan belysas med exemplet Göta Kanal. Den tog så lång tid att bygga att den industriella 
revolutionen hann ikapp den. Men även om Göta Kanal inte blev någon viktig fraktled har den, i 
likhet med de engelska kanalerna, kommit till annan användning, som betydande turistled.

Infrastruktur är således ett kapital med mycket speciella egenskaper. Det 
får också speciella konsekvenser för hur ”infrastrukturmarknaden” är orga
niserad, med avseende på hur investeringarna finansieras, hur produk
tionen av infrastrukturtjänster organiseras m m. För investeringar i olika 
former av nätverk (vägnät, järnvägsnät, telenät m m.) finns det tydliga 
skalfördelar, d v s en stor aktör kan tillhandahålla investeringen billigare 
än många aktörer som bidrar med mindre delar. Det är därför naturligt att dessa marknader ten
derar att ha få aktörer, eller till och med utgöra monopolmarknader, och att inträdesbarriärerna för 
etablering av nya företag är höga. 

I vilken grad infrastruktur är en kollektiv nyttighet varierar. Två exempel på infrastruktur som upp
fyller villkoren är radio (i vissa fall) och fyrar. Radiosignalen som sänds ut via (publika) radionät kan 
vem som helst lyssna på utan att någon annan påverkas. Fyrar kan alla som passerar förbi ha nytta 
av utan att andra påverkas. Annan infrastruktur kan vara kollektiv nyttighet i mindre grad. T ex är 
det inte så att alla vägar alltid uppfyller villkoren. I extremfallet finns enskilt finansierade vägar med 
ett mycket avgränsat kollektiv av nyttjare (klubb) som utestänger andra. 

Det är inte alltid som man tror – om privatfinansierade fyrar
Ett klassiskt exempel på infrastrukturinvesteringar som det offentliga enligt den nationalekono-
miska teorin bör finansiera är fyrar. Fartygen har stor nytta (åtminstone före GPS:en ändrade 
sättet att navigera) av fyrar, men samtidigt är det svårt att ta betalt för byggandet och driften av 
fyrar av fartyg som passerar på långt håll. Denna problematik har gjort att fyren har setts som en 
genuint kollektiv vara som kräver offentlig finansiering.
Teori och verklighet sammanfaller dock inte alltid och ett exempel är det brittiska fyrväsendet som 
under mycket lång tid drevs av privata aktörer. Detta har uppmärksammats av nobelpristagaren 
Ronald Coase i en klassisk nationalekonomisk artikel ”The Lighthouse in Economics”. Coase 
visade att många fyrar drevs av privata aktörer som via hamnavgifter och system för överföring 
av information mellan hamnarna om vilka båtar som passerat förbi lyckades finansiera driften av 
fyrarna. Senare forskning har hävdat att de privatfinansierade fyrarna inte var särskilt lönsamma 
och att det offentliga ofta fanns med i bakgrunden genom att ge fyrägarna rätten att ta ut avgifter 
(d v s en form av indirekt beskattning).
Källa: www.wikipedia.org ”The lighthouse in economics”

Infrastrukturen känne-
tecknas också av att 
den är ett varaktigt 
kapital med fixerad 
lokalisering. 

Infrastrukturinveste-
ringar kännetecknas 
ofta av skalfördelar 
vilket kan leda till s k 
naturliga monopol.
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När det sedan gäller produktionen av infrastrukturtjänster är skalfördelarna i vissa fall så stora att 
det föreligger ett s k naturligt monopol. Det kanske tydligaste exemplet är de tjänster (bankapacitet) 
som tillhandahålls på järnvägsnätet. Det är en underdrift att säga att det skulle vara mycket kostsamt 
att tillhandahålla tjänster på ett konkurrerande järnvägsnät. Därför finns det bara en aktör (banhål
lare) som är beredd att tillhandahålla ett järnvägsnät; marknaden för banhållning är helt enkelt inte 
utmaningsbar. Det är däremot marknaden för tågtrafik, som numera är avreglerad och omfattar ett 
flertal konkurrerande operatörer.

Att marknadsmekanismen fungerar mindre väl för infrastrukturmarknader (s k marknadsmisslyck
anden) följer också av att infrastrukturen ofta ger upphov till externaliteter. Det innebär att en aktörs 
agerande påverkar en annans välbefinnande utan att det speglas i den förste aktörens ekonomiska 
incitament. Exempel på negativa externaliteter är vägbuller, som kan påverka de närboende nega
tivt, och utsläpp från biltrafiken (t ex CO2), som ger en negativ påverkan i större geografisk skala. 
Ett exempel på positiva externaliteter har berörts ovan, att det kring knutpunkterna i utbyggda nät
verk skapas attraktiva lägesegenskaper (som kapitaliseras i högre markvärden) för lokalisering av nya 
verksamheter. 

Skalfördelar, externaliteter och inslag av kollektiv nyttighet är grunden 
till att infrastrukturen ofta finansieras och tillhandahålls av det offentliga 
via skattemedel. För en samhällsekonomiskt effektiv användning av infra
strukturen används också regleringar och skatter för att korrigera de inci
tament som ger upphov till externaliteter, t ex genom miljöskatter och 
trängselavgifter. 

I detta sammanhang är det viktigt att skilja på finansiering av infra
struktur och tillhandahållande samt användande av infrastrukturen. 
Stora väg och järnvägsprojekt är oftast finansierade via skattemedel, men 
arbetet med att bygga infrastrukturen och därefter tillhandahålla tjänster 
som utnyttjar investeringen kan erbjudas av privata företag som verkar i 
konkurrens med varandra. Exemplet med konkurrerande tåg operatörer 
nämndes ovan.

När det gäller finansieringen så behöver den inte heller komma helt och hållet ifrån det offentliga. 
En infrastrukturinvestering är i normalfallet inte en genuint kollektiv nyttighet (d v s att alla har lika 
stor nytta av varan/tjänsten). Snarare har olika grupper olika stor nytta av investeringen. I dessa fall 
kan man tänka sig att de grupper av användare som främst drar nytta av infrastrukturen, helt eller 
delvis, svarar för finansieringen. En sådan finansiering kan t ex ske i form av brukaravgifter (t ex 
Öresundsförbindelsen) eller medfinansiering. En annan idé som framförts är att en regional fastig
hetsskatt skulle kunna vara en lämplig finansieringskälla, då nyttan av investeringen kapitaliseras i 
högre markvärden. 

I praktiken är en infrastrukturinvestering i regel finansierad av hela kollek
tivet skattebetalare, medan nyttan av investeringen ofta är koncentrerad 
till ett mer avgränsat kollektiv. Detta förhållande gör att beslutsprocessen 
som leder fram till investeringarna inte alltid kännetecknas av ekono
misk rationalitet och en strävan att uppnå samhällsekonomisk effekti
vitet. Beslutet att genomföra investeringen kan snarare vara ett resultat av 
intressegruppspåverkan och röstmaximering i samband med val. De posi
tiva effekter som investeringen kan komma att innebära för vissa grupper ger dessa incita ment att 
försöka påverka beslutsfattarna. Men, löften om infrastrukturinvesteringar är också något som kan 
användas för att vinna val. Därmed kan de politiska besluts fattarna ha sina incitament att utlova 
investeringar, om det kan bidra till att uppnå detta mål. 

Skalfördelar, externali-
teter och inslag av kol-
lektiv nyttighet gör att 
infrastruktur ofta finan-
sieras och tillhanda-
hålls av det offentliga. 

Det är viktigt att skilja 
på finansiering, till-
handhållande och 
användande av infra-
strukturen.

Beslut kring infrastruk-
turinvesteringar är inte 
alltid ekonomiskt ratio-
nella utan ett resultat 
av intressegrupps-
påverkan.
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2.3 Hur påverkar infrastrukturen den ekonomiska utvecklingen?

Detta kapitel avslutas med en beskrivning av infrastrukturens samhällsekonomiska betydelse, det 
tema som kommer att utvecklas i följande kapitel. Frågan om hur infrastrukturen påverkar samhälls
ekonomin avser mer precist ekonomiska effekter av kapacitetsförstärkande åtgärder i transportsystemet. 

Sådana åtgärder kan ske i olika former. Det kan vara åtgärder på transportsystemets länkar (vägar, 
järnvägar) eller i dess noder (hamnar, terminaler, stationer, flygplatser). Det kan vara nya vägar och 
järnvägar eller underhåll av befintlig infrastruktur. Slutligen kan det befintliga transportsystemets 
kapacitet förstärkas genom ITS, intelligenta transportsystem.

Bättre flyt i trafiken – inte bara nya vägar
Köer och trängsel i biltrafiken i en stad uttrycker att det efterfrågas mer vägkapacitet än vad som 
finns tillgängligt. Problemet kan mötas på olika sätt. En strategi är infrastrukturinvesteringar, d v s 
att öka kapaciteten genom att bygga nya vägar eller bygga ut existerande vägar. En annan stra-
tegi är att försöka omfördela trafiken – i tiden, och/eller i vägnätet, eller omfördela från bil till kol-
lektivtrafik. Ett medel kan vara trängselavgifter (road pricing), ett annat kan vara att med hjälp av 
intelligent trafikstyrning (s k ITS) försöka optimera användningen av vägnätet. Det kan handla om 
trafikskyltar som informerar bilisterna om att de ska ta alternativa vägar för att undvika köer. En 
tredje strategi handlar om att påverka beteendet (s k Mobility Management lösningar). Genom 
information och olika former av beteendepåverkande åtgärder kan man försöka få en större andel 
bilister att utnyttja kollektivtrafiken eller att cykla i större utsträckning. Därigenom kan belast-
ningen på vägnätet minskas. I en växande stad behövs över tiden infrastrukturinvesteringar, men 
då dessa ofta är mycket dyra kan det ofta vara motiverat att också arbeta med trafikstyrning och 
beteendepåverkande åtgärder.

Vi förutsätter att åtgärder som förstärker transportsystemets kapacitet 
leder till lägre transportkostnader, kortare restider och/eller större tillförlit-
lighet. Detta är den direkta, transportekonomiska, nyttan som motiverar 
att åtgärden överhuvudtaget genomförs. Men vid större åtgärder uppstår 
också en rad följdeffekter, utöver den direkta transportekonomiska nyttan. 
Figur 4 ger en översiktlig bild.

Förbättring av infrastruktur

Lägre transportkostnader Tillförlitligare transporttjänster

Lokaliserings-
effekter

Större 
marknader

Förbättrad 
logistik

Ökad effektivitet genom ökad konkurrens, 
agglomerationseffekter, bättre matchning på arbetsmarknaden 

Figur 4. Översikt av ekonomiska effekter av förbättrad transportinfrastruktur.   

Källa: Egen bearbetning av Lakshmanan och Anderson (2002). 

Förbättring av infra-
strukturen leder till 
lägre transportkost-
nader, kortare restider 
och större tillförlitlighet.
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En följd av att varor kan transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt är att företagens logistik 
kan förbättras och effektiviseras. Det handlar om att lagerhanteringen kan trimmas och att kostnads
effektiviteten kan öka genom långt driven justintime baserad produktion. Det betyder att varu
flödena kommer i rätt tid, inte så fort som möjligt. (Fungerar inte varuflödena på ett tillförlitligt 
sätt måste företagen ha säkerhetsmarginaler, vilket är kostnadsdrivande och en konkurrensnackdel.) 
Lägre transportkostnader och mer tillförlitliga transporttjänster gör att specialiseringen kan drivas 
längre och företagen kan dra fördel av skalfördelar. 

Logistiska innovationer – Malcom P. McLean och containern
Fram till 1950-talet lastades och lossades fartyg för hand. Entreprenören Malcom P. McLean insåg 
att detta var ineffektivt och det fanns stora vinster att göra på att standardisera hanterandet. Genom 
att införa standardiserade containers kunde han sänka lastnings/lossningskostnaderna till en bråkdel 
av vad de var tidigare. Hans logistiska innovation fick snabbt spridning och ledde till att hamnarna 
byggdes om och anpassades till containerfartyg. Detta bidrog till att sänka kostnaderna för interna-
tionell handel och har därmed bidragit till specialisering och ekonomisk utveckling över hela världen. 
Malcom P. McLean fortsatte under hela sitt liv att verka inom sjöfarten och när han 2001 vid 87 års 
ålder dog skrev USA:s transportminister följande: His idea for modernizing the loading and unloading 
of ships, which was previously conducted in much the same way the ancient Phoenicians did 3,000 
years ago, has resulted in much safer and less-expensive transport of goods, faster delivery, and 
better service. We owe so much to a man of vision, ‘the father of containerization.

Vidare, större åtgärder i transportsystemet leder till större marknader. 
Denna mycket centrala effekt finns det skäl att belysa något utförligare. 
Vi kan börja med att konstatera att all handel är förknippad med någon 
form av transportkostnad. Transportkostnaden är en del av den geogra
fiska transaktionskostnaden för att överföra varor, tjänster och arbetskraft 
från säljare till köpare. Ju lägre transportkostnad, desto mer underlättas 
handeln, och ju större handel desto större samhällsekonomisk vinst. Denna sanning formulerades 
för snart 250 år sedan. Adam Smith, som var en stor förespråkare för frihandel skrev ”Men utan 
lusten för att göra affärer, idka byteshandel och sätta varor i omlopp hade var och en varit tvungen att 
på egen hand förskaffa sig varje förnödenhet och nyttighet han behövde.” (Adam Smith, Den osynliga 
handen, 1994, s.31.) 

Men, för att kunna realisera vinsterna av handel måste det vara enkelt att handla, d v s det får inte 
förekomma onödiga hinder. Adam Smith kritiserade protektionistiska handelshinder, men väl så 
viktigt för att möjliggöra handel är att transportkostnaderna inte är för höga. Möjligheten att till 
en relativt låg kostnad transportera varor var en av de viktigaste välståndsskapande krafterna under 
industrialiseringen – och även tidigare, och allt sedan dess. Handelns expansion med tillhörande 
varuflöden under efterkrigstiden har mycket starkt bidragit till den snabba ekonomiska tillväxten 
under de senaste decennierna. Denna effekt har varit extra tydlig sedan de forna kommunist
länderna och Kina öppnade upp sig för global handel. Handel med andra delar av världen ger 
impulser, ökar konkurrenstrycket, ger tillgång till ny teknik och möjligheter till specialisering som är 
viktiga för ekonomisk utveckling.

Det är inte bara i den globala handeln som sänkta transportkostnader leder till positiva ekono
miska effekter, via större marknader. Det är lika sant när vi betraktar handel och ekonomiskt utbyte 
inom och mellan regioner. Genom att underlätta transporter mellan regioner kan dessa regioner öka 
utbytet med varandra. Därmed uppstår en regionförstoring och det blir möjligt att realisera speciali
seringsvinster. Detta gäller inte minst på arbetsmarknaden där företag får bättre möjligheter att hitta 
arbetstagare med rätt kompetens och individer får ökade möjligheter att hitta arbetsgivare med rätt 
erbjudande. Med andra ord, matchningen på arbetsmarknaden förbättras. Inom en större region 
finns också fler företag, vilket i sin tur intensifierar konkurrensen, vilket bidrar till en rad positiva 
effekter på exempelvis priser och innovationstakt. 

Ju lägre transport-
kostnad, desto mer 
underlättas handeln, 
och ju större handel 
desto större samhälls-
ekonomisk vinst.
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Lägre transportkostnader kan också ge upphov till lokaliseringseffekter av 
olika slag. Ett exempel är när förbättrad infrastruktur möjliggör agglo
merationseffekter, d v s att företag kan dra fördel av att lokaliseras i geo
grafiska kluster. De positiva agglomerationseffekterna på produktiviteten 
kan uppstå på olika sätt, bland annat genom kunskapsöverföring mellan 
företag i samma bransch. Exemplet handlar om att en förbättrad infrastruktur inom en region ger 
positiva produktivitetseffekter genom att företag kan dra fördel av en mer central lokalisering. Ett 
annat exempel handlar istället om att en förbättrad infrastruktur mellan regioner ger positiva pro
duktivitetseffekter genom att företag kan dra fördel av en mer perifer lokalisering. Det första exem
plet handlar om innovativa företag (t ex inom ITsektorn) medan det andra exemplet handlar om 
företag i mer mogna sektorer som i högre grad konkurrerar med låga kostnader för mark, lokaler 
och arbetskraft. 

Den omlokalisering av företag som den förbättrade infrastrukturen ger upphov till skulle inte utgöra 
någon ekonomisk följdeffekt om det bara handlade om att identiska verksamheter omlokalise
rades. Men i båda fallen handlar det om företag som, på olika sätt, får positiva produktivitetseffekter 
genom omlokaliseringen. En annan typ av lokaliseringseffekt är att en större marknad ger incita
ment till ett större nyföretagande. I detta fall handlar den ekonomiska följdeffekten om produktion 
och sysselsättning som i alternativfallet, utan förbättrad infrastruktur, inte alls skulle uppstå.

Denna översiktliga bild av samhällsekonomiska följdeffekter av förbättrad 
infrastruktur skulle kunna fyllas ut och göras mer detaljerad. Som framgår 
längre fram i rapporten är detta effekter som inte alls beaktas i de sam
hällsekonomiska kalkyler som ska vara vägledande för beslut om åtgärder 
i transportsystemet. 

Grunden för investeringar och underhåll av infrastrukturen handlar 
framför allt om att bygga kapacitet för effektiva transporter, högre pro
duktivitet och ekonomisk utveckling på lång sikt. I inledningen betonades därför vikten av att 
infrastrukturpolitiken utformas strategiskt och att man undviker att skära ned på planerade 
infrastrukturåtgärder för att uppnå kortsiktiga mål om budgetbalans. Däremot finns det i låg
konjunkturer skäl att påskynda och tidigarelägga planerade åtgärder. Åtgärder för att förbättra infra
strukturen ger en omedelbar efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft som innebär en effektivare 
stimulans på ekonomin än annan finanspolitik. 

Infrastruktur och ökad konkurrenskraft – Från flottning till landtransport
I samband med sågverkens framväxt under 1800-talet flottades timmer på älvarna ut mot kusten och 
sågverken. Från början var flottningen enkel och snabb, men i takt med att älvarna också kom att 
användas för elproduktion krävdes omfattande byggnation i form av flottningsrännor. Flottningen blev en 
symbol för den svenska skogsindustrin och ända fram till 1950-talet var det få som trodde att detta bil-
liga transportsätt skulle komma att ifrågasättas. Men mekaniseringen av skogsbruket blev en viktig mot-
kraft. Motorsågar, traktorer och virkeslastbilar blev allt vanligare. Utvecklingen gick mycket fort under 
1960-talet. På exempelvis Ljungans och Indalsälvens flodområde flottades 1958 hela 80 procent av 
virket. 10 år senare hade andelen fallit till 35 procent och istället var det lastbil och järnväg som stod för 
de växande andelarna. En annan utmaning för flottningen var att den var både långsam och otillförlitlig. 
För en kustindustri tog det i bästa fall ett drygt halvår innan virket kom till fabriken. Var vattentillgången 
dålig kunde man få vänta till nästkommande år.
Fortsatta satsningar på att bygga ut väg och järnväg i kombination med ett allt mer avancerat skogs-
bruk, och älvarnas allt viktigare roll för energiproduktion, bidrog till att flottningen fortsatte att tappa 
marknadsandelar. 
Källa: ”Från flottning till landtransport”, Sigurd Ocklind, Sågverken 12, 1998.

Förbättrad infrastruktur 
kan möjliggöra agglo-
merationseffekter. 

De samhällseko-
nomiska följdeffek-
terna beaktas inte alls 
i de samhällsekono-
miska kalkyler som ska 
vara vägledande för 
beslut om åtgärder i 
transportsystemet.
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3 Infrastruktur och strukturomvandling 

Infrastrukturens roll för ekonomisk tillväxt och utveckling och behovet av en infrastrukturstrategi 
är rapportens huvudtema. Vi ska här belysa dessa frågor i ett större samhällsperspektiv. De två egen
skaper som har lyfts fram som de mest centrala för infrastrukturen, nätverk samt varaktigt kapital 
med fixerad lokalisering, kan sammanfattas med att infrastrukturen är en arena som är utsträckt i 
rummet och varaktig över tiden. 

Infrastrukturens arena förändras långsamt. Men förr eller senare leder nätverkens utbredning och 
teknologiska innovationer för transporter och kommunikationer till språngvis omvandling, i ömse
sidigt samspel med handel, ekonomins strukturer och samhället i stort. 

Denna världsbild har kommit till uttryck i idén att ekonomins och sam
hällets historiska omvandling kan förknippas med ett antal logistiska 
revolutioner3. Sjöfartens utbredning från kust till oceansjöfart, och järn
vägarnas och telegrafins utbyggnad exemplifierar viktiga element i tidigare 
historiska revolutioner. 

Med detta synsätt kan man säga att den senaste logistiska revolutionen i hög grad kännetecknas av 
genombrottet för informations och kommunikationsteknologin, IKT.

3.1 Infrastrukturinvesteringar i Sverige sedan 1850

Vi ska i ett sådant större och dynamiskt samhällsperspektiv börja med att betrakta infrastruktur
investeringarna i Sverige alltsedan mitten av 1800talet. Förenklat kan man säga att denna period 
representerar industrisamhällets epok i Sverige, från dess början till övergången i slutet av förra 
seklet till det samhälle som har fått rubriken kunskapssamhället.

I figur 5 nedan visas för perioden 1850–2000 hur stor del av de totala 
bruttoinvesteringarna i Sverige som utgörs av investeringar i dels trans
porter och kommunikationer, dels bostäder. Tillsammans utgör dessa 
investeringar huvuddelen av allt byggande. Hur har byggandets andel av 
de totala investeringarna varierat under årens lopp? Hur har byggandet av 
infrastruktur varierat? Hur har infrastruktur och bostadsbyggande sam varierat under olika perioder? 

Först kan vi konstatera att byggandets andel av samhällets totala investeringar varierar över åren i 
cykler på omkring 10–20 år. Mer intressant är att titta hur nivån för andelen bygginvesteringar har 
varierat under olika perioder. 

Under	perioden	1850–1959	är	det	regel	att	byggandet	utgör	mer	än	40	procent	av	de	totala	investe
ringarna.	Under	perioden	1960–2000	är	det	undantag	att	byggandet	når	upp	till	denna	nivå.	

Åren runt 1870 och 1880talen, då den stora omvandlingen av Sverige 
till ett industrisamhälle äger rum, är speciella. Samhällsbygget under dessa 
år baserades på stora investeringar i järnvägsnätet, följt av ett omfattande 
bostadsbyggande pga. ökad inflyttning till industristäderna. År 1876 sva
rade transporter och kommunikationer för 30 procent av alla investe
ringar, och fem år senare svarade bostadsbyggandet för 40 procent av alla investeringar. 

3  Andersson (1986)

Infrastrukturinvesteringar 
har utgjort en central del 
av den svenska ekono-
mins utveckling.

Under det sena 1800-
talet genomfördes stora 
järnvägsinvesteringar. 

Samhällets historiska 
omvandling har påver-
kats av logistiska revo-
lutioner.
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Med bilden av infrastrukturen som samhällets underbyggnad kan det synas vara i sin ordning att 
bostadsbyggandet har infrastrukturen som grund. Fram till omkring 1960 kan man också skönja 
en sådan tågordning, ett sådant mönster. Andelen bostadsinvesteringar samvarierar positivt med 
andelen infrastrukturinvesteringar fem år tidigare. Det betyder att om andelen infrastrukturinveste
ringar har ökat ett visst år tenderar andelen bostadsinvesteringar att öka fem år senare. 

Men, från omkring 1960 och framåt verkar det som om samspelet mellan 
bostäder och infrastruktur ändrade karaktär. De senaste 50 åren är det 
istället andelen infrastruktur som positivt, och starkt, samvarierar med 
andelen bostadsbyggande fem år tidigare. Detta ändrade mönster ger 
intrycket av att infrastrukturen har kommit att bli eftersläpande från att 
tidigare ha varit ledande i samhällsbyggandet. 

3.2 Minskande investeringar i ökande offentlig sektor

Bygginvesteringarnas andel av de totala investeringarna har givetvis varierat av flera orsaker. Det 
finns t ex ett samband mellan fallande bostadsinvesteringar i början av 1990talet och skatte
reformen 1990/914. Den samtidiga uppgången för andelen investeringar i transporter och kommu
nikationer speglar både tillfälliga konjunkturpolitiska stimulansåtgärder och ökade investeringar i 
telekommunikationsnäten. 

En möjlig generell förklaring till infrastrukturinvesteringarnas låga andel under 1900talets sista 
decennier framfördes tidigare: Det korta tidsperspektivet i politiskt beslutsfattande. Investeringar 
i infrastruktur innebär ofta stora kostnader och lång återbetalningstid. I politikens värld föredras 
projekt med snabb återbetalning framför projekt med tydliga kostnader och otydliga intäkter på 
kort sikt. 

Denna problematik kan på sätt och vis belysas med den offentliga sektorns expansion, som kan 
dateras från början av 60talet fram till mitten av 80talet, se figur 6. Det var en tid då folk flyttade 
från landsbygd till tätorter och då en stor utbyggnad ägde rum inom bland annat högre utbildning, 
skola, vård och omsorg. 

4  Se t ex PROP. 1997/98:1 BILAGA 6
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Figur 5. Bruttoinvesteringar inom transporter och kommunikationer samt bostäder, 
andel av totala bruttoinvesteringar 1850-2000. Glidande medelvärde 5 år.  

Källa: Edvinsson (2005).

Från 1960 och framåt 
har infrastrukturen 
kommit att släpa efter 
samhällsutvecklingen.
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Expansionen förutsatte också investeringar, i bland annat offentliga bygg
nader, anläggningar och infrastruktur. Men, från början av 70talet spe
lade de offentliga investeringarna en allt mindre roll. Man kan tänka sig 
att detta delvis har att göra med att den förväntade politiska avkastningen 
av investeringar bedömdes vara lägre än av satsningar på välfärdstjänster 
och inkomstöverföringar. 

Väginvesteringarnas andel av BNP började långsiktigt sjunka redan i mitten av 60talet. Samtidigt 
som infrastruktur och offentliga investeringar fick en allt blygsammare roll sjönk den ekonomiska 
tillväxten successivt, från 4,6 procent per år under 1960talet, till omkring 2 procent per år under 
följande tre decennier. 

I början av 90talet diskuterades bland ekonomer om de sjunkande inves
teringarna i infrastrukturen var orsak till den lägre tillväxten. Sambandet 
är inte helt enkelt att belägga, och det är svårt att hävda att de krympande 
investeringarna i infrastruktur skulle ha varit en huvudorsak bakom den 
lägre ekonomiska tillväxten. Det var av andra orsaker som svensk eko
nomi tappade konkurrenskraft och hade en djup kris i början av 90talet, 
liksom den nu aktuella globala lågkonjunkturen har andra orsaker. 

Men, det gör det inte till ett mindre allvarligt problem att investeringarna i infrastrukturen släpat 
efter under många år. Det stora problemet är att bristande underhåll och förnyelse av infrastruk
turen riskerar att försämra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt framöver, givet de krav som 
ställs av ett framväxande kunskapssamhälle i en globaliserad ekonomi. 

3.3 Omvandling, globalisering och transportarbete

Om man skulle försöka datera när Sverige gick in i ett kunskapssam
hälle är det mycket som talar för att denna övergång ägde rum i mitten av 
1980talet. Då skedde det stora genombrottet för IKT, marknader avreg
lerades och företagens icke kärnverksamheter började i allt högre grad out
sourcas. Sedan dess är det inom den privata tjänstesektorn som de nya 
jobben skapas, se figur 7.

Från början av 70-talet 
spelade offentliga inves-
teringar en allt mindre 
roll. Offentlig konsumtion 
blev viktigare.

Man kan säga att Sve-
rige omvandlades till 
ett kunskapssamhälle i 
mitten av 80-talet.

Infrastrukturens roll 
för den ekonomiska 
tillväxten har diskute-
rats. Sambanden är 
komplexa.
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Figur 6. Offentlig konsumtion, offentliga investeringar samt investeringar i gator och vägar, 
andel av BNP 1950-2010.

Källa: SCB.
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Den expanderande sysselsättningen inom näringslivets tjänsteproduk
tion illustrerar mycket tydligt vad denna strukturomvandling handlar om. 
Från 1985 till idag har sysselsättningen inom privata tjänster ökat med 
drygt 600 000, medan den minskat med drygt 350 000 inom varupro
duktionen och minskat med drygt 160 000 inom offentlig sektor. 

Men det bör understrykas att denna bild inte alls återspeglar hur produktionen omfördelats mellan 
sektorer. Tillverkningsindustrin och övrig varuproduktion svarar för i stort sett samma andel av det 
totala förädlingsvärdet (BNP) idag som för 25 år sedan. De varuproducerande branschernas andel 
av total produktion (summan av förädlingsvärdet och värdet av de varor och tjänster som används i 
produktionen) har snarare ökat. En bidragande orsak till detta är ökad outsourcing av tjänster som 
tidigare producerades inom industriföretagen. En del av industrins verksamhet har därmed kommit 
att klassificeras som tjänsteverksamhet i den officiella statistiken. 

Hur återspeglas denna strukturomvandling i fördelningen på olika typer av flöden i transportnät
verken? Figur 8 ger en översiktlig bild av hur person och godstransporterna har utvecklats sedan 
1950.

Den samlade bilden av transportarbetets tillväxt sedan 1950 är att antalet personkilometer upp
skattas ha ökat drygt 6 gånger och att antalet tonkilometer har ökat knappt 4 gånger, medan BNP 
har ökat nästan 5 gånger. 

Men, det vore helt bakvänt att tolka detta som att godstransporternas betydelse för den ekonomiska 
tillväxten skulle ha minskat. För det första blir jämförelsen mellan person och godstransportarbetet 
något skev eftersom persontransportarbetet innehåller alla typer av personresor, d v s även resor som 
inte är kopplade till någon form av ekonomisk aktivitet. 

För det andra har godstransporterna vuxit snabbare än persontransporterna, om vi ser på utveck
lingen från år 1985. 

Under de senaste 
decennierna har syssel-
sättningen inom de pri-
vata tjänstenäringarna 
växt, medan den minskat 
inom varuproduktionen.
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Figur 7. Tillverkningsindustri m manm, privata tjänster och offentliga tjänster, andel av 
totalt antal sysselsatta i Sverige 1950-2010.

Anm:  Inklusive jord- och skogsbruk, fiske samt byggindustri.
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet.
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För det tredje ger måttet ”tonkilometer” en underskattning eftersom det inte tar hänsyn till att 
värdet per transporterat ton har ökat. Enligt utrikeshandelsstatistiken har det genomsnittliga värdet 
per viktenhet fördubblats sedan 1985. Med hänsyn till detta uppskattas godstransportarbetet ha 
ökat snabbare än BNP.

De ökande godstransporterna avspeglar den ökande varuhandel som har 
varit och alltjämt är basen för Sveriges ekonomiska välstånd. Sedan 1950 
har exporten ökat dubbelt så snabbt som BNP, och under de senaste 25 
åren har exporten ökat ännu snabbare. Sveriges utrikeshandel har därmed 
följt samma utvecklingsbana som den exponentiellt växande globala han
deln. Tillgängligheten till effektiva, tillförlitliga och kapacitetsstarka 
system för godstransporter är en viktig förutsättning för att Sverige även i fortsättningen ska kunna 
dra fördel av den globala handelns expansion. Kraven på leveransprecision ökar.
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Figur 8. BNP, person- och godstransportarbete i Sverige 1950-2008. Index 1950=100.

Källa: Trafikanalys (f.d. SIKA), Konjunkturinstitutet.

De ökande godstran-
sporterna avspeglar den 
ökande varuhandeln 
som har varit och alltjämt 
är basen för Sveriges 
ekonomiska välstånd.
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Källa: SCB.
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Den svenska utrikeshandeln handlar om multimodala transporter, d v s 
transportkedjor där olika transportmedel samverkar för att förmedla 
varorna från ursprunglig leverantör till slutlig kund. I dessa transport
kedjor har sjötransporterna en mycket central roll – mer än 90 procent av 
Sveriges utrikeshandel sker via sjötransporter5.

5  För år 2009 var summan av Sveriges totala export och import 152 miljoner ton, enligt SCB:s utrikeshandelsstatistik. 
Vid svenska hamnar uppgick samma år lastning och lossning i utrikes sjöfart till 142 miljoner ton, enligt Sjötrafik 2009, 
Statistik 2010:5, Trafikanalys. 

Mer än 90 procent av 
utrikeshandeln går via 
sjöfart.
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Figur 10. Svensk export, världens produktion och export av industrivaror och världens BNP, 
volym 1950-2008. Index 2000=100. 

Källa: Konjunkturinstitutet och World Trade Organization.

Kaffebönans väg – från kaffebusken till en espressomaskin nära dig
Ett villkor för den konsumtionsboom och globalisering av handeln som råder är att det finns funge-
rande logistiknät med tillhörande infrastruktur som på ett effektivt sätt kan leverera varor världen över. 
Lavazza är ett italienskt espressokaffe som både finns i dagligvaruhandeln och på restaurang- och 
kafémarknaden i Sverige. Men vägen till din kaffekopp är lång. Nedan följer en beskrivning av kaffebö-
nans väg – från kaffebusken till din kaffekopp. 
•	 	Lavazzabönorna	kommer	från	kaffeodlingar	i	25	länder	i	Mellan-	och	Sydamerika,	Asien	och	Afrika.	

Bönorna hämtas från skilda delar av världen för att kaffet ska levereras i ett jämt flöde under hela 
året. Då skörden i en del av världen avslutas, börjar den i en annan. 

•	 	På	kaffeplantagen	skördas	kaffebuskens	bär	och	dessa	transporteras	till	en	exportör	som	ofta	har	en	
anläggning i eller i närheten av en hamnstad. Hos exportören separeras kaffebönan från bäret. Frukt-
kött och skal rensas bort och bönorna tvättas. För att kaffebäret inte ska bli dåligt är det viktigt att 
transporten mellan plantagen och exportören går snabbt. Max ett dygn får det ta. 

•	 	Exportören	paketerar	kaffebönorna	i	60-kilossäckar	som	sedan	skickas	med	båt	till	Turin	i	Italien.	De	
tvättade bönorna hanteras varsamt och paketeras noga. Om de utsätts för hetta, fukt, ljus eller luft 
under resan blir de förstörda och måste kasseras. 

•	 	Från	hamnen	i	Turin	transporteras	kaffebönorna	med	lastbil	till	Lavazzas	rosteri.	Här	rensas	bönorna,	
rostas och blandas till någon av Lavazzas många olika kaffeblandningar. Därefter paketeras kaffe-
blandningen och transporteras med lastbil till något av Lavazzas lager i Turin, Milano eller Rom för att 
sedan distribueras ut i världen. 

•	 	Till	Sverige	transporteras	kaffet	med	lastbil.	Intercoffee	som	har	agenturen	för	Lavazza	i	Sverige	tar	
emot leveransen på sitt lager i Stockholmsförorten Bredäng. Därifrån distribueras det med lastbil till 
grossisternas lager för att sedan skickas vidare till butiker och kaféer. Slutligen kan de svenska kaffe-
älskarna dricka ett kaffe som har vuxit nära ekvatorn i Latinamerika, Afrika eller Asien, rostats i Italien 
och bryggts i Sverige. 

Källa: Bergström och Fölster (2009), ”Kampen om köpkraften” 
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3.4 Regioner, allokering av infrastruktur och IKT

I mångt och mycket kan man säga att genombrottet för IKT har utlöst 
den ökade specialisering och handel som kan avläsas i det kraftigt ökade 
transportarbetet. Kostnaderna för att samla in, lagra och överföra infor
mation har sjunkit dramatiskt och är idag i mycket liten grad avhängiga 
geografiska avstånd. Outsourcing sker numera i global skala, s k off
shoring. 

Ökad outsourcing är också en viktig orsak till expansionen inom privat tjänstesektor. Den växer 
framförallt i storstadsregionerna och andra större regioner. Skälen är många, bland annat att dessa 

Vägtrafik Bantrafik Inrikes luftfart

Transportarbetet fördelat på transportslag

Persontransportarbetet i Sverige 1960-2008, miljarder personkilometer.
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Genombrottet för IKT 
har utlöst ökad speciali-
sering och handel, vilket 
har lett till ett ökat trans-
portarbete.



Svenskt Näringsliv

Infrastruktur och strukturomvandling  23

Av alla växande kommuner svarade kommunerna i de tre största arbetmarknadsregionerna, Stock
holm, Göteborg och Malmö, för 85 procent av Sveriges hela befolkningsökning under perioden. 
Dessa tre regioner svarade likaså för 85 procent av den totala tillväxten inom tjänstesektorerna. 

Vi har kunnat se att infrastrukturen under många år svarat för en mycket låg andel av de totala 
investeringarna, och att exempelvis väginvesteringarna sedan 1970talet svarar för mindre än 
en procent av BNP. Det finns därför ett stort behov av att bygga ut infrastrukturen så att markna
derna inte blir begränsade av otillräcklig kapacitet i nätverken för transporter och kommunikationer. 
Behovet framgår än tydligare när man tar hänsyn till hur de begränsade investeringarna har fördelats 
på regioner. I figur 12 visas t ex hur de statliga väginvesteringarna har fördelats på regioner (större 
s k vägregioner) under perioden 1977–2008. 

I regionerna Stockholm, Väst och Skåne (som domineras av de tre stor
stadsregionerna) uppgick väginvesteringarna till sammanlagt 45 pro
cent av alla väginvesteringar i riket 1977–1999, medan de tre regionernas 
befolkningsandel ökade från 54 procent år 1977 till 57 procent år 1999. 
(Obalansen skulle bli ännu tydligare med separata uppgifter för Göteborg 
och Malmö.) För norra Sverige (Norr och Mitt) är bilden den omvända. Deras andel av väginveste
ringarna var omkring 10 procentenheter högre än deras krympande befolkningsandel. 

regioner erbjuder stora marknader, närhet till kvalificerade kunder och leverantörer, tillgång till 
kompetent	personal,	närhet	till	FoU-institutioner.	

Eftersom tillgången på jobb ökar inom den privata tjänstesektorn söker 
sig arbetskraften i växande grad till dessa regioner, vilket i sin tur stimu
lerar nya företag och verksamheter, och underlag för en positiv självför
stärkande process. Man kan koka ned det hela till att befolkningen och 
tjänsteproduktionen växer snabbare ju större marknad regionen erbjuder. 
Detta mönster framträder mycket tydligt när man för alla kommuner i Sverige ser hur arbetsmark
nadens storlek har påverkat kommunens befolkningsförändring sedan 1985. 

Privata tjänstesektorn 
växer i de större regi-
onerna.

Det har funnits en oba-
lans mellan infrastruktur-
investeringarna och den 
regionala utvecklingen. 
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Figur 11. Arbetsmarknadens storlek 1985 och befolkningsförändring 1985-2008. 
Alla kommuner i Sverige.

Källa: SCB.
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Investeringarnas regionala fördelning under senare år, 2000–2008, har varit något mer i paritet med 
befolkningens fördelning. Men, infrastrukturens kapacitet förändras långsamt och den bild som 
framträder är att infrastrukturpolitiken under många år tenderar att ha varit mer färgad av regio
nalpolitiska överväganden än vad som motiveras av framväxande kapacitetsbrister i olika delar av 
landet. Kapacitetsbristerna är tydligast i storstadsregionerna, där den snabbt ökande transportefter
frågan speglar att befolkning, tjänsteproduktion och konsumtion i allt högre grad har koncentre
rats till dessa regioner. Men det finns stora behov av förstärkt kapacitet också i andra delar av landet, 
speciellt i de stråk till vilka stora delar av godstransporterna är koncentrerade.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bef 1977

Bef 1999

Inv 1977-1999

Bef 2008

Inv 2000-2008

Norr Mitt Mälardalen Sydöst Skåne Väst Stockholm

Figur 12. Regional fördelning av befolkning (Bef) och väginvesteringar (Inv) 1977-2008. 

Källa: SCB. 

Godstransporter år 2003     Större produktionsanläggningar år 2000 
inom fyra olika verksamhetsområden  

Källa: ”Järnvägens roll i transportförsörjningen”, Banverket 2006-06-30.
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Som framfördes ovan har genombrottet för IKT starkt bidragit till den 
ökade specialisering och handel som kan avläsas i det kraftigt ökade trans
portarbetet. Och genombrottet för IKT i Sverige har varit starkt. En stor 
del av den kunskapsintensiva produktion som vuxit fram sedan slutet av 
1980talet är en del av IKTsektorn. Denna återfinns både i varuproduk
tion, t ex elektro och teleindustri, och i tjänsteproduktion, t ex telekom
munikation och datakonsulter. Näringslivets mycket snabba produktivitetstillväxt under 1990talet 
och början av 2000talet kan i hög grad tillskrivas utnyttjandet av datorer, internet och mobil kom
munikation.

För att kunna utnyttja den potential som IKT ger förutsätts att kommunikationsnätverken är väl 
utbyggda. Och IKTinfrastrukturen i Sverige är väl utbyggd. Det gäller också i de mer glest befol
kade delarna av landet, även om det fortfarande finns områden som saknar täckning. I den studie, 
Connectivity Scorecard, som rankar 50 länder runtom i världen utifrån hur väl man utnyttjar IT, 
hamnar Sverige i topp år 2010. Studien tittar bland annat på ländernas ITinfrastruktur och bred
bandspenetration för konsumenter, företag och inom offentlig förvaltning6. 

6  http://www.connectivityscorecard.org/images/uploads/media/Sweden2010.pdf

En stor del av den kun-
skapsintensiva produk-
tionen som vuxit fram 
sedan 80-talet är en del 
av IKT-sektorn.

IKT och den elektroniska infrastrukturen
Den första transistorn uppfanns år 1947 och blev grunden för den rad elektroniska innovationer 
som kommit att benämnas IKT, det vill säga informations- och kommunikationsteknologi. Under 
1960-talet utvecklades med hjälp av transistorn den integrerade kretsen som ingår i datorer, 
mobiltelefoner, miniräknare med mera. 
IKT-sektorn omfattar både varuproduktion, t ex elektroindustri, och tjänsteproduktion, t ex tele-
kommunikation och datakonsulter. I stort sett alla branscher påverkas i dag på något sätt av IKT-
sektorn. I nästan alla tillverkningsprocesser ingår IKT. Även inom många tjänstebranscher är IKT 
utbrett. Sektorn är i ständig förändring. Produkternas livslängd är mycket korta och marknaderna 
förändras i hög takt. Till följd av den tekniska utvecklingen har prisnivån varit ständigt sjunkande 
inom de flesta branscher inom sektorn. En stor del av den svenska produktionen inom IKT-sektorn 
exporteras.
Inom IKT-sektorn var år 2007 omkring 220 000 personer sysselsatta. Snabbast har branschen 
datakonsulter och dataservicebyråer vuxit. Sedan 1993 har sysselsättningen i denna bransch 
mer än tredubblats, från cirka 30 000 till 100 000 personer, och det finns ca 33 000 företag i bran-
schen. Flertalet företag är små; tre av fyra saknar anställda. Endast 4 procent av företagen inom 
denna bransch har 10 eller fler anställda. 
Under 1990-talet och början av 2000-talet ökade produktiviteten mycket snabbt i näringslivet till 
följd av bland annat utvecklingen av datorer, internet och mobil kommunikation. Produktivitetstill-
växten kom dels från de IKT-producerande branscherna men även från ett ökande användande 
av IKT-kapital i övriga näringslivet. Under perioden 1991–95 ökade produktiviteten inom IKT-indu-
strin med i genomsnitt drygt 30 procent varje år och under åren 1996–2000 var tillväxten dubbelt 
så hög. 
Inom industrin som helhet var produktivitetstillväxten i genomsnitt under dessa år 5,7 respektive 
7,1 procent per år. Även IKT-tjänsterna hade en högre tillväxt än övriga tjänstebranscher. Trots att 
IKT-producenterna endast svarar för omkring en tiondel av näringslivets förädlingsvärde så har 
deras bidrag till näringslivets produktivitetstillväxt ökat starkt. Under perioden 1996–2004 bidrog 
IKT-producenterna med ungefär en tredjedel av näringslivets produktivitetstillväxt. 
Källor: ”Produktivitet och löner till 2015”, specialstudie nr 6, maj 2005, Konjunkturinstitutet; ”Timmar, kapital och teknologi” – vad 
betyder mest? Bilaga 6 till Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:14, Konjunkturinstitutet; Edquist Harald, ”Svensk produktivitets-
utveckling och förutsättningar för en framgångsrik IKT-politik”, IFN Policy Paper nr 23, Institutet för näringslivsforskning, 2008

http://www.connectivityscorecard.org/images/uploads/media/Sweden2010.pdf
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Breda bredband skapar nya möjligheter – e-handelns uppgång,  
nedgång och comeback
De flesta har idag tillgång till relativt snabb uppkoppling på internet och kan ta del av information, 
skicka mail, lyssna på musik och se på film m m. Internet kan ses som en del av samhällets infra-
struktur. Precis som andra infrastrukturinvesteringar så har internet skapat nya möjligheter inom 
en mängd branscher. Ett exempel är inom handeln. I slutet av 1990-talet och i början på 2000-
talet gjordes stora e-handelsatsningar. Många av satsningarna var dock lite för tidiga och miss-
lyckades (t ex Boo.com som förlorade 2,4 miljarder kronor). E-handeln har dock gjort comeback 
och är för tillfället en snabbt växande försäljningskanal som såväl nya som traditionella detaljhan-
delsföretag satsar på. Utvecklingen har bland annat lett till att skivbranschen och bokbranschen 
har genomgått en dramatisk förändring. Traditionella skivbutiker finns knappt längre och den tra-
ditionella bokhandeln möter mycket tuff konkurrens från de nätbaserade nätbokhandlarna som 
ofta kan erbjuda bra priser och bredare utbud. En förutsättning för e-handelns comeback har varit 
snabbare uppkoppling, men också att såväl kunder som företag har blivit bättre på att använda 
internet.
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4 Behov av en infrastrukturstrategi 

Av vad som presenterats ovan framträder en bild med följande huvud
drag: För det kommande decenniet ska det enligt åtgärdsplanen genom
föras statliga investerings och underhållsåtgärder i vägar och järnvägar 
för 417 miljarder. Infrastrukturens andel av BNP har trendmässigt sjunkit 
under många år och åtgärdsplanen innebär inget trendbrott. Samtidigt är 
samhälle och marknader under snabb omvandling. Att tidigare eftersläp
ningar utgör ett allvarligt problem och att investeringsnivån är otillräcklig 
är också vad som betonas i Globaliseringsrådets slutrapport, ”Bortom 
krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin”. Globaliseringsrådet framhåller att 
en utbyggnad och modernisering av den fysiska infrastrukturen är av central betydelse för att göra 
Sverige mer attraktivt i den globala konkurrensen. 

4.1 Hur effektiva är samhällsekonomiska kalkyler? 

Vad är implikationen av en högre investeringsnivå? Låt oss börja med ett enkelt räkneexempel. Med 
ledning av den prognos för BNPutvecklingen som Konjunkturinstitutet presenterade i september 
kan man beräkna att de statligt finansierade infrastrukturåtgärderna på 417 miljarder kommer att 
utgöra i genomsnitt ca 0,9 procent av BNP fram till år 2021. En ökning av denna andel till, säg, 
1,0 procent skulle motsvara åtgärder för ytterligare ca 30 miljarder under perioden.

Räkneexemplet kan förefalla irrelevant. Man kan med fog tycka att omfattningen av eventuella till
lägg till befintliga planer inte ska vägledas av ett så enkelt kriterium som storleken på infrastruk
turåtgärdernas	andel	av	BNP.	Underförstått,	det	enda	rationella	och	legitima	kriterium	som	bör	
tillämpas handlar om att de infrastrukturåtgärder som genomförs ska vara motiverade på samhälls
ekonomiska grunder, d v s åtgärder vars beräknade samhällsekonomiska nytta är större än dess sam
hällsekonomiska kostnad.

Men frågan om vad som är samhällsekonomisk effektivitet i detta sam
manhang kompliceras av en rad omständigheter. För det första, åtgärds
planens 417 miljarder kronor är i grunden endast en planerad budgetram 
för specifika utgiftsposter i statsbudgeten de kommande 10–11 åren, 
varav 217 miljarder avser investeringar och 200 miljarder avser drift och 
underhåll av vägar och järnvägar. 

I den bästa av världar skulle de 217 miljarder som avsatts till investeringar vara uttryck för den opti
mala volymen infrastrukturinvesteringar, vid en samordnad planering och avvägning mot alla andra 
ändamål, givet ett överordnat politiskt mål om samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning. Så 
är inte fallet. Varför de budgeterade utgifterna för investeringar har hamnat på just 217 miljarder är 
svårt att veta. Hushållningen med resurser inom andra samhällssektorer vägleds sällan av samhälls
ekonomiska bedömningar av motsvarande slag. 

Givet budgetramen har kriteriet samhällsekonomisk lönsamhet en mer framskjuten plats för den 
aktuella åtgärdsplanen, jämfört med tidigare planer. Regeringen har också framfört krav på att resul
taten av samhällsekonomiska kalkyler skall påverka hur investeringsmedlen fördelas mellan väg och 
järnväg. Metodiken vid samhällsekonomiska kalkyler och processen från förutsättningar till sam
hällsekonomisk kalkyl beskrivs i faktaboxen intill. 

Globaliseringsrådet 
framhåller att en 
utbyggnad och moder-
nisering av den fysiska 
infrastrukturen är av 
central betydelse för att 
göra Sverige mer att-
raktivt i den globala 
konkurrensen. 

Är 217 miljarder kronor 
i infrastrukturinveste-
ringar optimalt?
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Från förutsättningar till samhällsekonomisk kalkyl för åtgärder i transportsystemet 

Förutsättningar
• Befolkning, sysselsättning, inkomster, produktion, förbrukning
• Trafiknät, taxor, tidtabeller
• Nuvarande resande och transporter

Trafikprognosmodell
Resande/transporter per start/målpunkt, per ärende och färdmedel, 
per socioekonomisk grupp

Effektsamband
Givet trafik etc. beräknas effekter påutsläpp, trafiksäkerhet mm

Trafiksäkerhets-
effekter

Miljö-
effekter

Ekonomiska 
effekter

Resande, 
restider,

reskostnader

Värderingar

Samhällsekonomisk kalkyl

En samhällsekonomisk kalkyl görs normalt i följande steg:
1. Definition av projektet och dess åtgärder
Det föreslagna projektet och dess syfte beskrivs. Ett så kallat nollalternativ, som beskriver vad som 
förväntas hända om projektet inte genomförs, definieras. Resandet kommer att förändras även 
om projektet inte genomförs och det är därför inte möjligt att jämföra det föreslagna projektet med 
dagens situation.

2. Identifiering och kvantifiering av relevanta effekter
Alla relevanta kostnader och effekter för samhället identifieras och kvantifieras. Kalkylperioden 
sätts normalt så att den överensstämmer med projektets ekonomiska livslängd, det vill säga hur 
länge investeringen skapar nyttor (vilket inte är samma sak som den tekniska livslängden). Endast 
effekter under kalkylperioden räknas med i kalkylen.

3. Effekterna räknas om till pengar (s k monetär värdering)
De effekterna som har kvantifierats värderas monetärt (d v s vikt, antal osv. räknas om till pengar). 
Särskilda kalkylvärden används för effekter som ursprungligen inte har något marknadspris (t ex för 
restid, miljöeffekter, trafiksäkerhet). 

4. Framtida nyttor och kostnader översätts till nuvärde (diskontering)
Alla nyttor och kostnader som infaller under kalkylperioden inkluderas i den samhällsekonomiska 
kalkylen. Nyttor och kostnader från olika tidsperioder kan inte jämföras direkt, utan de måste räknas 
om till ett gemensamt nuvärde med hjälp av räntan (s k diskontering). Antaganden måste göras om 
när olika effekter kommer att inträffa och hur lång tid de kommer att bestå. 

5. Beräkningar av nettonuvärdeskvoten
För att kunna jämföra stora åtgärder med små brukar resultatet av en samhällsekonomisk kalkyl 
räknas om till en så kallad nettonuvärdeskvot (NNK). Nettonuvärdeskvoten beräknas genom att 
åtgärdens samlade nettonytta (nyttan minus kostnaden) divideras med den totala kostnaden. Net-
tonuvärdeskvoten visar vinst eller förlust per investerad krona – och gör det möjligt att jämföra 
resultaten från olika stora projektförslag. Enkelt uttryckt kan man säga att NNK visar hur mycket 
man tjänar eller förlorar per investerad krona. 
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Mot denna bakgrund skulle man kanske förvänta sig att så gott som alla 
investeringar som ingår i åtgärdsplanen är lönsamma, enligt den samhälls
ekonomiska kalkylens resultat. Så är inte riktigt fallet, vilket framgår av 
en forskningsrapport som nyligen presenterats, Eliasson och Lundberg 
(2010). Av de totalt närmare 700 investeringsprojekt som föreslagits för 
den nationella planen har det genomförts kompletta samhällsekonomiska 
kalkyler för 479 projekt. För dessa finns det alltså en kalkylerad nettonuvärdeskvot, NNK. Enkelt 
uttryckt ska en kvot större än noll indikera att investeringen är samhällsekonomiskt lönsam7. 

De 479 investeringsprojekten kan indelas i fyra grupper, se figur 13. 
”Bundet” innehåller 90 projekt utvalda av regeringen, i huvudsak kvar
stående projekt från föregående plan 2004–2015. ”Plan” innehåller 152 
tillkommande	projekt	från	trafikverkens	planering.	”Utökad	ram”	avser	
ytterligare 74 projekt som ursprungligen var förslag inom en hypotetisk 
högre investeringsram. Den fastställda ramen är dock densamma som i den tidigare infrastruktur
propositionen. Slutligen, kategorin ”Exkluderade” avser 163 projekt som har lämnats utanför den 
nationella planen. Den totala kostnaden för projekten i den nationella planen är runt 180 miljarder, 
resterande del av de 217 miljarderna går till länen.

Den samlade bilden är att det finns ett genomslag för kriteriet att de investeringar som ingår i 
planen ska uppvisa kalkylerad samhällsekonomisk lönsamhet. Men genomslaget är inte särskilt 
starkt. Om man med hänsyn till investeringskostnaderna beräknar en sammanvägd NNK för pro
jekten inom respektive grupp blir den genomsnittliga NNK 0,0 för de bundna projekten, 0,7 för 
projekten enligt trafikverkens grundplan, 0,1 för projekten enligt trafikverkens utökade plan, och 
–0,2 för de exkluderade projekten.

Att t ex genomsnittet för de exkluderade projekten uppvisar högre kostnad än nytta verkar rim
ligt. Men detta är ett genomsnitt och som framgår av figuren finns det även projekt med kalkylerad 
positiv NNK i kategorin exkluderade projekt. Av figuren framgår det också att det bland de projekt 
som ingår i planen finns åtskilliga med negativ, för vissa projekt starkt negativ NNK. För ungefär en 

7  Här används ett modifierat mått där kostnader för investeringens underhåll är exkluderade. Dessa kostnader ingår i den 
traditionella definitionen av NNK. 
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Källa: Eliasson och Lundberg (2010). 

Figur 13. NNK7  för fyra grupper av investeringar, sorterade efter fallande NNK .

Alla investeringar som 
genomförs är inte sam-
hällsekonomiskt lön-
samma enligt kalkylen.

En hel del projekt som 
enligt kalkylen är lön-
samma genomförs inte.
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tredjedel av alla projekt som ingår i planen är kalkylerad NNK negativ, medan nästan 40 procent av 
de exkluderade projekten har positiv kalkylerad NNK.

Vad som kan förefalla anmärkningsvärt är att de projekt som ingår i kategorin ”Bundet”, d v s pro
jekt som är utvalda av regeringen, uppvisar den svagaste lönsamheten bland de projekt som ingår 
i planen, att döma av kalkylerad NNK. Det förefaller anmärkningsvärt just därför att det är reger
ingen som har betonat vikten av samhällsekonomisk lönsamhet som urvalskriterium för de projekt 
som ska ingå i åtgärdsplanen. 

Denna paradox har säkert flera olika förklaringar, liksom det finns flera sätt att förklara varför en 
tredjedel av alla projekt i investeringsplanen har negativ kalkylerad NNK. En tolkning kan vara att 
såväl regeringsföreträdare som trafikplanerare uppfattar att den traditionella kalkylmetoden i vissa 
fall är bristfällig och inte ger korrekt värdering av projektets samhällsekonomiska nytta. 

Nyttor som underskattas i kalkylen eller inte alls kalkyleras

I den samhällsekonomiska kalkylen för en väg eller järnvägsinvestering 
är syftet att inkludera alla nyttor och kostnader som infaller under kalkyl
perioden. Men detta syfte uppnås inte. I figur 4 ovan gavs en översikt av 
de ekonomiska effekter som större åtgärder förväntas ge upphov till. Av 
dessa effekter är det i praktiken endast en effekt, den ekonomiska värde
ringen av lägre transportkostnader och kortare restider, som inkluderas i 
den samhällsekonomiska kalkylen. 

För de projekt där den direkta transportekonomiska nyttan handlar om att transporttjänsterna blir 
mer tillförlitliga är det en nytta som inte fångas in i kalkylen. Effekter till följd av större marknader, 
förbättrad logistik och övriga följdeffekter beaktas inte alls med den kalkylmetod som används. Det 
faktum att en tredjedel av alla projekt som enligt kalkylen är olönsamma ändå ingår i investerings
planen kan delvis vara en återspegling av dessa brister i kalkylmetoden. 

Den forskningsrapport av Eliasson och Lundberg som refererades ovan ger visst stöd för denna 
tanke. De finner att investeringsprojekt i de tre storstadsregionerna i statistiskt avseende är över
representerade bland de projekt som har valts ut för att ingå in den nationella investeringsplanen. 
Detta skulle kunna tolkas som att man i urvalsprocessen har tagit viss hänsyn till att infrastruktur
investeringar främjar ekonomisk tillväxt, framförallt i storstadsregioner med tydliga agglomerations
effekter – effekter som inte fångas in i den traditionella kalkylen. 

I forskningsrapporten finner man också att urvalet av projekt som ingår i planen delvis har kom
penserat för kalkylens underskattning av nyttor för godstransporter. Av det faktiska urvalet av pro
jekt framgår t ex att den implicita värderingen av nyttor för godstransporter är betydligt högre än 
den implicita värderingen av nyttor för persontransporter, och betydligt högre än den värdering som 
följer av traditionell kalkylmetodik.

Att avsteg från den traditionella kalkylens värdering av godstransporternas 
nyttor är befogade kan belysas med ett exempel som handlar om värde
ringen av tågförseningarna under vintern 2009/2010. På uppdrag av Tra
fikverket genomfördes en utredning av konsultföretaget McKinsey8. Av 
denna utredning framgår att det totala antalet förseningstimmar upp
skattades till över 83 000, varav huvuddelen, 72 procent, drabbade godstrafiken. De direkta kost
naderna av de totala förseningarna beräknas till närmare 3 miljarder kronor, varav de direkta 
kostnaderna för försenat gods beräknas utgöra endast ca 7 procent. 

8	 	”Utredning	Järnväg	Vinter”,	15	juni	2010.

Den samhällsekono-
miska kalkylen fångar 
inte alla nyttor av en 
infrastrukturinvestering.

Kostnader för försening 
i godstrafiken under-
skattas.
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Att förseningarna i godstrafiken värderas så lågt beror på att den etablerade kalkylmetoden i 
huvudsak endast räknar med kapitalkostnaden av att godset inte kommer till användning under 
den tid transporten äger rum. En sådan kostnadsvärdering tar inte alls hänsyn till de indirekta kost
nader som drabbar godstrafikens kunder. Dessa kostnader är givetvis inte försumbara. Om vi tänker 
oss Justintimeleveranser i globalt integrerade produktionssystem kommer den verkliga försenings
kostnaden att vida överstiga den kapitalkostnad som beräknas med den etablerade kalkylmetoden. 

Inom Trafikverket och övriga berörda myndigheter finns det förstås en medvetenhet om att den eta
blerade metodiken vid värdering av nyttor för godstransporter kan ifrågasättas, och att den är ifråga
satt. Vad gäller frågan om hur förseningar i godstrafiken ska värderas är uppfattningen att det är en 
mycket angelägen fråga att lösa, men att både teori och metodik för att mäta sådana värderingar är 
oklar, och att det först krävs grundläggande forskning9. 

Kalkyler baserade på osäkra förutsättningar

Flera kalkylvärden som för närvarande används för att sätta mone
tära värden på de effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen 
är likaledes omtvistade. Ett exempel är det tillämpade värdet på mins
kade CO2utsläpp. Det ligger avsevärt över det värde som får stöd av den 
vetenskapliga litteraturen och avsevärt över det värde som rekommen
deras	i	den	handbok	som	EU-kommissionen	publicerat.	Ett	annat	exempel	handlar	om	att	de	tids
värden som tillämpas vid värderingen av restidsvinster inte är regionalt differentierade. För projekt i 
storstadsregioner kan detta bidra till att de beräknade restidsvinsterna underskattas, medan de högre 
kostnaderna i storstadsregionerna får genomslag. Ytterligare exempel på osäkra och omtvistade vär
deringar skulle kunna nämnas. 

Men i detta sammanhang är det väl så viktigt att fästa uppmärksamhet på den osäkerhet som är 
förknippad med de förutsättningar som trafikprognoserna och den samhällsekonomiska kalkylen 
baseras på. Det handlar bland annat om förutsättningar angående befolkningsförändring och eko
nomisk tillväxt och den regionala fördelningen av befolkning, produktion osv. Det är dessa förut
sättningar som bestämmer volymen för modellberäknade person och godstransporter. 

Den aktuella åtgärdsplaneringen utgår i grunden från ekonomiska omvärldsförutsättningar baserade 
på	förra	långtidsutredningen	2003/04.	Utifrån	långtidsutredningens	bedömningar	om	tillväxten	av	
produktion, export m m har sedan godstransportarbetets utveckling 2001–2020 prognostiserats, se 
figur 14.

En jämförelse mellan prognos och utfall visar att det faktiska godstransportarbetet (antalet tonkilo
meter) år 2008 ligger på den nivå som enligt prognosen kommer att uppnås först 10 år senare. Även 
med hänsyn till den djupa konjunkturnedgången efter 2008 blir slutsatsen att prognosen högst san
nolikt kommer att underskatta godstransporternas tillväxt de närmaste 10 åren.

Motsvarande prognoser för det totala persontransportarbetet (antalet personkilometer) avviker inte 
alls lika mycket från det faktiska utfallet. Det finns flera delvis sammanhängande orsaker till detta. 
En orsak är att den nationella befolkningsprognosen är relativt träffsäker. En annan är att det är 
enklare att göra prognoser för person än för godstransporter. En tredje är att prognosmodellerna för 
persontransporter är avsevärt mer utvecklade än de för godstransporter. 

Men även om prognoser för det totala transportarbetet vore helt träffsäkra är det först när de för
delas ut i geografin som de blir underlag för prognoser av transportefterfrågan. Vilken efterfrågan 

9	 	”Utveckling	av	samhällsekonomiska	metoder	och	verktyg”,	Trafikverket	2010:	030.

En del av ingångsvärdena 
i investeringskalkylerna är 
osäkra och omtvistade.
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på persontransporter som prognoserna räknar med påverkas därför av hur den nationella befolk
ningsprognosen fördelas på regioner och områden i landet. Om prognosens regionala fördelning av 
befolkningen avviker från den faktiska fördelningen bidrar det till att efterfrågan på persontrans
porter blir underskattad i vissa regioner och överskattad i andra. 

De trafikprognoser som ligger till grund för den aktuella åtgärdsplanen utgår från en befolknings
prognos för perioden 2003–2020 som efter 6 år, d v s år 2009, har underskattat rikets befolkning 
med 117 000 invånare, eller med 1,3 procent. Detta prognosfel på nationell nivå kan i och för sig 
bedömas vara marginellt. Vid en jämförelse på kommunnivå visar det sig dock att avvikelsen mellan 
utfall och prognos varierar mellan +11 procent och –12 procent. Och, den absoluta huvuddelen 
av prognosens underskattning handlar om att befolkningen i de tre storstadsregionerna har under
skattats. Exempelvis var antalet invånare i Stockholmsregionen 66 000 fler år 2009 än vad som 
beräknades i prognosen. Omvänt, i huvuddelen av alla små arbetsmarknadsregioner innebär prog
nosen att befolkningens storlek år 2009 har överskattats. 

Förutsättningarna för prognoser, d v s detaljerade förutsägelser om den framtida samhällsutveck
lingen, har blivit alltmer osäkra, om de någonsin förelegat. Samtidigt förutsätter den nationella 
transportplaneringen att det finns prognoser för befolkning, produktion, inkomster och sysselsätt
ning på detaljerad nivå och för detaljerade geografiska områden i hela landet. Alla prognoser är 
förknippade med prognosfel av olika slag. Den avstämning som redovisats ovan visar att godstrans
porternas tillväxt och befolkningens koncentration till storstäder och agglomerationer tenderar 
att underskattas i de aktuella prognoserna. Detta ger en fingervisning om att kraften i det globala 
handels utbytet och kraften i samhällsomvandlingen är starkare än vad prognoserna har förmått 
fånga in.
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Figur 14. SIKA:s prognos för godstransportarbete 2001-2020 och utfall till år 2008. Index 2001=100.

Källa: Trafikanalys och SIKA Rapport 2005:9, ”Prognoser för godstransporter år 2020”.
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4.2 Infrastruktur för tillväxt och robusta regioner 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns en mycket bred 
uppslutning kring detta officiella mål. För att målet om samhällsekono
miskt effektiv resursanvändning ska få större verkan är det angeläget att 
detta mål i större utsträckning än idag också tillämpas inom andra sam
hällssektorer. Det är också angeläget att det utvecklas en bred samsyn 
kring transportpolitikens medel, och kring infrastrukturpolitiken som 
helhet. Det behöver utformas en långsiktig, uthållig strategi på infrastrukturområdet. 

Det är nödvändigt att åtgärder i transportsystemet genomförs med vägled
ning av resultatet från samhällsekonomiska kalkyler, samtidigt som meto
dens begränsningar måste klargöras. Det finns reella samhällsekonomiska 
effekter som inte kan återges i en samhällsekonomisk kalkyl och det måste 
hittas former för att värdera dessa effekter på ett transparent och struktu
rerat sätt. Metodiken vid samhällsekonomiska kalkyler behöver utvecklas 
och kompletteras. Vid beräkning av effekterna av investeringar, drift och underhåll i de nationella 
planerna bör åtgärderna även bedömas ur ett stråkperspektiv, som ett komplement till nuvarande 
praxis att värdera varje åtgärd separat.

Vid utformningen av en långsiktig strategi för transportinfrastrukturen 
framstår tre områden som särskilt viktiga. Det första rör drift och under
håll av den befintliga infrastrukturkapacitet som nu och framöver bedöms 
bli högt utnyttjad. Idag finns det i stort sett inga möjligheter att bedöma 
vilka drift och underhållsåtgärder som är mest lönsamma10. Det andra 
området handlar om logistik och godstransporter. Den etablerade meto
diken vid värdering av nyttor för godstransporter är underutvecklad. På 
båda dessa områden bör det ske ett fördjupat samarbete mellan näringslivet och akademin för att 
åstadkomma en effektivare transportforskning. Det tredje området handlar om att utforma en stra
tegi för att med investeringar i järnvägssystemet bidra till större marknader, regionförstoring och 
robusta regioner. Vi instämmer med Globaliseringsrådet som konstaterar att det finns argument för 
att genomföra projekt som inte finns med i den nationella planen och förutsätter att dessa projekt 
blir föremål för fortsatta analyser. 

Förändrade omvärldsförutsättningar för transportsystemet hanteras idag reaktivt med återkom
mande revideringar av transportplanerna. Eftersom viktiga omvärldsförutsättningar förändras i 
förutsägbar riktning bör planeringen bli mer proaktiv. I en sådan strategi kan det finnas skäl att 
bedöma den samhällsekonomiska effektiviteten av större investeringsåtgärder i ett vidare perspektiv 
än vad som sker inom ramen för en traditionell samhällsekonomisk kalkyl.

10	 	Här	kan	nämnas	att	EU-kommissionen	understryker	behovet	av	en	långsiktig	strategi	för	underhåll	och	förnyelse	av	
järnvägsinfrastrukturen. I ett meddelande för två år sedan föreslogs fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur, KOM 
(2008) 54. Näringsdepartementet, Faktapromemoria 2007/08:FPM97, är positiv till det grundläggande syftet med för
slaget, ”att skapa stabila finansiella förutsättningar för järnvägens infrastruktur och tydliga åtaganden i infrastrukturförvalt
ningen”. Men regeringen menar att förslaget tar sikte på en situation där ägaren av järnvägsnätet har lagt ut förvaltningen 
på privata företag och att förslaget därför endast marginellt berör Sverige, där det statliga järnvägsnätet huvudsakligen för
valtas direkt av Banverket, numera Trafikverket. 
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