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• Lägre kostnader för resande, transporter och informationsöverföring har 

gett nya förutsättningar för handel, lokalisering av företag och boende i hela 

 landet, samt gynnat näringsliv som har långt avstånd till befolkningscentra. 

• Forskning visar att närhet till flyg är viktigt för lokalisering av företag, särskilt 

inom tjänsteexport eller med utländskt ägande. 

• De mindre regionala flygplatserna och flyglinjerna är ständigt hotade. Alltför 

lite intresse har ägnats åt frågor kring den nationella organisationen av 

 flygplatsnätet samt flygets samhälls- och regionekonomiska aspekter. 

• Klimatomställningen innebär stora utmaningar för företagande på långa 

 avstånd från befolkningskoncentrationerna. Utvecklingen av biodrivmedel 

och elektrifiering kommer ha avgörande betydelse, särskilt för flyg och lastbil. 

• Forskning visar att tillgång till bredband har stor betydelse för företagande på 

landsbygden. Mer kunskap behövs om hur de sista, men mycket kostsamma, 

procentens kapillära nättäckning bäst nås. 
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Företagande långt från storstäderna: 

Vilken betydelse har flyg, bredband och annan infrastruktur?

Företagande bygger till stor del på kommunikation. Frågor kring utbyggnad och 

villkor för utnyttjande av infrastruktur för kommunikation, vare sig det handlar 

om transporter av gods, personer eller informationsöverföring har därför ofta stor 

betydelse för näringslivets utveckling i allmänhet och förutsättningarna för entre-

prenörskap i synnerhet. En typisk egenskap hos sådan infrastruktur är att dess 

ekonomiska förutsättningar kännetecknas av ’täthetsfördelar’1, vilket missgynnar 

regioner med låg befolkningstäthet. Täthetsfördelarna har två grundorsaker, ofta i 

kombination. Dels består infrastrukturen ofta av installationer med höga fasta kost-

nader t ex räls, flygplatser eller fibernät, vilket skapar stordrifts- och samproduk-

tionsfördelar2 som kan tillvaratas bättre i regioner med stort befolkningsunderlag. 

Dels finns så kallade ”nätverksexternaliteter” i användningen av infrastrukturen 

som leder till komplementaritet mellan olika individers konsumtion, till exem-

pel genom att fler resenärer ger underlag för tätare avgångar eller variation i lin-

jesträckning. Detta är en vanlig egenskap hos infrastruktur men gäller inte kate-

goriskt och kan ändras över tid, som när anropsstyrd kollektivtrafik utvecklas eller 

satelliter möjliggör kommunikation på likvärdiga villkor inom ett stort område. 

Men likafullt står det klart att begränsad tillgång till infrastruktur kan vara ett hin-

der på många platser för att bedriva viss näringsverksamhet. Även om verksam-

heten i sig har en tillräckligt stor produktionsvolym för att vara konkurrenskraftig 

och logistiken kan bedrivas kostnadseffektivt kan lokalisering i en befolkningssvag 

region innebära att det finns ett avgörande hinder i en kritisk kommunikations-

länk, till exempel flyg. 

Jag redogör här för kunskaps- och forskningsläget när det gäller hur svag 

tillgång till infrastruktur för transporter och informationsöverföring påverkar 

näringsliv och företagande. Sådana problem finns förvisso i hela landet. Sverige är 

ur exportlogistisk synpunkt en ö i Europas periferi vilket innebär att rumsliga och 

tidsmässiga avstånd till marknader och kompetenscentra är en generell utmaning 

för näringslivet. Mitt fokus ligger dock på situationer där denna utmaning är sär-

1 Eng.: ”economies of density”
2 Eng.: ” economies of scale and scope”
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skilt stor. Det är inte möjligt att avgränsa något särskilt geografiskt område där detta 

skulle gälla. Förhållandena varierar mellan kommunikationsslag, branscher och 

andra omständigheter. Exempelvis kan möjligheterna till bredbandsuppkoppling 

vara olika i två närliggande byar på landsbygden och avståndet till en flygplats med 

direktlinjer till kontinenten kan vara en försvårande omständighet för lokalisering 

av företag inom vissa branscher även i förhållandevis stora städer i Mellansverige. 

Den precisa betydelsen av vad som är ”svag tillgång” till infrastruktur måste bedö-

mas från fall till fall.

Jag behandlar några olika aspekter på detta som jag bedömer ha särskilt 

intresse för den som funderar över strategiska insatser, vare sig det gäller investe-

ringsprogram eller forskning och utveckling, som syftar till att främja näringslivets 

och företagandets utveckling utanför storstadsområdena och de större regions- och 

universitetsstäderna. I nästa avsnitt ger jag en bakgrund kring den övergripande 

frågan om vilka samband som finns mellan infrastruktur och ekonomisk tillväxt. 

Därefter går jag närmare in på två av de kommunikationsmedel som är särskilt 

betydelsefulla över långa distanser: flyg och bredbandig informationsöverföring. 

Jag gör sedan ett kort nedslag i några aspekter på delningsekonomi för transporter. 

Infrastruktur och ekonomisk tillväxt: Hönan och ägget3

”På sina resor han förnam, hur väl försynens nåd reglerat, som floder över allt pla-

cerat, där stora städer stryka fram”. Denna vers av Johan Henric Kjellgren ur ”Om 

Salig Dumboms leverne” fångar en del av problemet med att förstå och förklara 

sambanden mellan infrastruktur och ekonomisk aktivitet där vad som är orsak och 

vad som är verkan kan gå åt båda hållen. När versen skrevs var kommunikations-

leder, som de stora floderna, naturgivna, så det framstod som självklart för läsaren 

att dessa bestämde var städernas ekonomiska aktivitet placerades. Men, skrattar 

bäst som skrattar sist, senare drogs vägar och järnvägar till just de ställen ”där stora 

städer stryka fram”. Frågan om vad som är hönan och ägget i förhållandet mellan 

infrastruktur och ekonomisk tillväxt är än idag en av de stora utmaningarna för 

forskningen. 

Under 1990-talet drog en stor debatt igång i USA som även satte stora avtryck i 

Sverige med utgångspunkt från en studie som påvisade en relativt starkt effekt av 

3 Detta avsnitt baseras delvis på en översikt i Isacsson och Hultkrantz (2004) 
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investeringar i offentligt kapital på landets produktion under en period som bland 

annat inkluderade byggandet de första decennierna efter kriget av det  federala 

 motorvägsnätet.4 Senare studier har bekräftat dessa mönster men att effekterna 

 avtagit från början av 1970-talet, dvs. det verkade vara hopkopplingen av den 

 federala ekonomin med motorvägsnätet som hade stor betydelse, inte de fortsatta 

investeringarna sedan detta var gjort.

Två svenska studier finner liknande mönster: Berndt och Hansson5 ser sådana 

effekter men av svagare natur än vad som framkommer i Aschauers studie. Krüger6 

tar ett långsiktigt grepp på effekten av investeringar i transport- och kommunika-

tionsinfrastruktur i Sverige genom att använda (historiska) nationalräkenskaps-

data över två århundraden med början år 1800, dvs. under en period som täcker 

såväl utbyggnaden av järnvägsnäten, vägnäten som telenäten. Resultatet tyder på 

att tillväxt stimuleras på något/några års sikt effekt av offentliga investeringar i 

infrastruktur, men att det samband som finns på längre sikt går åt andra hållet, dvs. 

regioner som har haft tillväxt behöver bygga ut infrastrukturen.

Den slutsats som kan dras av denna forskning är att ekonomisk aktivitet för-

visso är beroende av tillgång till infrastruktur men att ett land som redan har 

någorlunda väl utbyggd infrastruktur inte kan räkna med att varaktigt ”boosta” den 

nationella tillväxten genom infrastrukturinvesteringar. Men även om infrastruktur, 

åtminstone över en viss basnivå, inte i sig varaktigt genererar ekonomisk aktivitet 

så är det rimligt att tro att lokaliseringen av aktivitet, som företag, sysselsättning 

och i det långa loppet även boende, kommer att påverkas av åtminstone den stor-

skaliga (flygplatser, motorvägar, spårnät) infrastrukturens lokalisering. Dock bör 

man ha i minne är att ”en väg går åt två håll”. En snabbare förbindelse mellan en 

liten och en större region kan exempelvis innebära att företag i den större regionen 

får förbättrade möjligheter att konkurrera i den mindre regionen, dvs. det är inte 

givet att företag i orter som får bättre transportlänkar gynnas av detta. Detta gäller 

för övrigt även bredbandskommunikation.7

En viktig aspekt är dock att det ofta finns väsentliga agglomerationseffekter, det 

vill säga ekonomiska effekter av täta miljöer, i produktion av både varor och tjänster 

4 Aschauer (1989)
5 Berndt och Hansson (1992)
6 Krüger (2012)
7 Malecki (2003)
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som grundas på samlokalisering eller i vart fall på närhet. Sådana effekter brukar 

hänföras till tre mekanismer: Delning, lärande och matchning. Delning innebär 

att olika företag kan dela på offentliga och privata mer eller mindre specialiserade 

resurser och kompetenser. Lärande innebär att det uppstår överspillningseffekter 

mellan företag när det gäller kunskap och idéer. Matchning innebär att speciell 

kompetens och kunskap hos arbetskraften bättre kopplas till speciella arbetsupp-

gifter. Dessa effekter baseras alltså på någon form av närhet och har ofta studerats 

som förklaring till exempelvis geografiska klusterbildningar inom vissa branscher 

eller urbanisering i allmänhet. För denna typ av effekter kan givetvis infrastruktur 

ha stor betydelse genom att exempelvis möjliggöra arbetspendling inom ett stort 

område som ger bättre förutsättningar för god matchning på arbetsmarknaden än 

på en mer lokalt begränsad arbetsmarknad.

Agglomerationseffekter förväntas påverka arbetskraftens produktivitet och 

kan därför i princip mätas med hjälp av lönestatistik.8 På svenska data finns två 

studier,9 som bland annat indikerar att lönesumman ökar med 3 – 6 procent vid en 

procents minskning av genomsnittlig reskostnad, där det nedre värdet gäller för 

hela landet och det övre för personer med höga inkomster i Mälardalen. En annan 

undersökning av särskilt intresse här är en brittisk studie10 som skattar effekter för 

olika branscher. Denna tyder på att dessa är särskilt stora för företagsnära tjänster, 

transport, lager och kommunikation samt bank, finans och försäkring medan de är 

lägre för bygg- och anläggningsindustri, tillverkningsindustri samt, kanske över-

raskande, IT. 

För företagande med lokalisering i befolkningssvaga regioner är det givetvis 

en potentiell konkurrensnackdel att inte kunna dra fördel av agglomerationseffek-

ter. En självklart viktig fråga är därför i vilken utsträckning detta kan kompenseras 

genom olika möjligheter till resande över lång distans, särskilt flyg, eller elektro-

nisk kommunikation. Detta ska jag nu gå in på mer i detalj.

Flyg

Utanför de största städerna är det resande med personbil som dominerar resande 

på kort- och medeldistans. För tjänsteresor på långa distanser har dock tåg och flyg 

8 En översikt över forskningen finns i Börjesson, Eliasson och Isacsson (2013)
9 Anderstig m.fl. (2012) och Börjesson m.fl. (2018)
10 Graham (2007)
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stor betydelse. Något mindre än hälften av alla resor i Sverige med inrikes flyg är 

tjänsteresor.11 Antalet resor med inrikesflyg har sjunkit svagt över en längre tid, vil-

ket inte minst förklaras av snabbare tågförbindelser. I Luftfartsverkets prognoser12 

förutses denna trend fortsätta. Däremot har utrikesresandet med flyg ökat väsent-

ligt och förväntas så fortsätta.

En fråga som ofta betraktas som inte bara viktig utan även avgörande för 

näringslivet är tillgången till flyglinjer. Ett grundproblem som gör att frågan tende-

rar att hamna i centrum av regionalpolitiska diskussioner är att kapillära flyglinjer 

och flygplatser med små resandevolymer ofta är olönsamma.13 De större flygplat-

serna, med undantag för Skavsta, drivs av staten genom Swedavia medan flertalet 

av de mindre flygplatserna har regionala ägare. Det innebär dels att de mindre flyg-

platserna inte korssubventioneras inom ramen för ett samlat nationellt nätverk, 

som exempelvis i Norge eller Spanien,14 och att staten, med vissa undantag, inte 

heller tar ansvar för den del av nätverket som har svagast lönsamhet. 

Korssubventionering inom ett integrerat flygplatsbolag som innehåller nav 

och regionala noder kan vara ett sätt att optimera totalekonomin om exempelvis 

underskott på de mindre flygplatserna uppvägs av ökade landnings- och startav-

gifter som genereras i navet och/eller inkomster från försäljning på navflygplatsen. 

Men det innebär också att man undviker att komma i konflikt med EUs statsstöds-

regler, så länge det integrerade bolaget ger ett överskott. EU-reglerna medger dock 

stöd i vissa fall,15 dels till nystartade flygplatser, dels till mindre flygplatser under en 

begränsad period. Vidare kan vissa linjer, som bedöms vara ”public service obliga-

tions”, ges rätt till statligt stöd. 

En fråga som det finns anledning att ställa är därför vilka skäl som finns för 

subventionering av flygplatser och/eller flyglinjer med hänsyn till deras samhällse-

konomiska eller regionalekonomiska betydelse för näringslivet. Den kan besvaras 

på flera sätt. Till att börja med kan man studera vilken samvariation som finns mel-

lan närhet till en flygplats och regional ekonomisk aktivitet, mätt på något sätt. Om 

samvariationen är låg finns det inget skäl att tro att den kausala effekten skulle vara 

stor. Å andra sidan kan samvariationen vara hög även om den kausala effekten är 

11 Wang, Berglund och Brundell-Freij (2017)
12 www.lfv.se
13 Adler, Ülkü och Yazhemsky (2013)
14 Gössling, Fichert och Forsyth (2017)
15 Gössling, Fichert och Forsyth (2017)



68

liten eller obefintlig. En annan möjlighet är att använda naturliga experiment, t.ex. 

jämföra utvecklingen i två regioner med flygplats där den ena lagts ned av skäl som 

inte har med den ekonomiska aktiviteten i regionen att göra. Frågor som dessa har 

med svenska data nyligen undersökts i ett forskningsprojekt av Ferguson och For-

slid som innehöll flera delstudier.16

En av dessa studerar effekterna av Öresundsbron. Man utnyttjar att broöpp-

ningen innebar att Skåneregionens närhet till direktlinjer ökade väsentligt genom 

att Kastrup restidsmässigt kom mycket närmare. Det går dock inte att dra slutsatser 

direkt från statistik över hur den ekonomiska aktiviteten i Skåneregionen utveck-

lades dessa år; broöppningen påverkade annat än bara närheten till internationella 

direktlinjer. Men export och import i vissa branscher är mer beroende av flyg än 

andra branscher. Man undersöker därför hur branschvis export och import, för 

olika typer av företag, utvecklades i Skåneregionen, jämfört med en kontrollgrupp 

bestående av samma branscher i Västra Götaland och Stockholms län. På så vis 

kontrollerar man både för faktorer som påverkade alla företag i en viss bransch 

oberoende av dess lokalisering (konjunkturen), och för faktorer som påverkade 

företag i alla branscher i samma region (brotrafiken). 

Denna analys indikerar att ökad tillgång till direktlinjer verkligen leder till 

ökad handel, särskilt tjänstehandel. Särskilt för kunskapsintensiva tjänstebran-

scher visade sig effekten vara stor. Enligt det uppmätta sambandet skulle en tänkt 

tioprocentig ökning av antalet direktavgångar i närområdet leda till en ökning av 

exporten i dessa branscher med mellan 9 och 24 procent. Effekterna när det gäller 

importen tyder också på att direktförbindelser med flyg är en faktor som påverkar 

utländska företags lokalisering av dotterbolag till Sverige.

Slutsatsen av denna delstudie är därför att det finns skäl att tro att närhet till 

en flygplats med internationella direktlinjer verkligen har betydelse för den ekono-

miska aktiviteten i en region. För näringslivet underlättar smidiga flygförbindelser 

tillgång till nyckelkompetenser samt tillgång till nya marknader, kunder och leve-

rantör. Men Kastrup är givetvis ett speciellt fall så det är inte klart i vilken utsträck-

ning detta kan tillämpas på en analys av betydelsen av närhet till en regional flyg-

plats som saknar internationella direktlinjer.

16 Ferguson och Forslid (2016)
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I en andra delstudie analyserar emellertid Ferguson och Forslid nationella statis-

tiska samband mellan ekonomisk aktivitet på kommunnivå och flygresande under 

perioden 2004-2011. Denna visar att en 10-procentig ökning i en kommuns flyg-

platstillgång kan förknippas med ca 5 procents högre förädlingsvärde. Oavsett i 

 vilken riktning det kausala sambandet går (förmodligen åt båda hållen) tyder detta 

på att sambandet i vart fall är starkt. 

Är då detta skäl för statliga och/eller regionala subventioner av flygplatser och/

eller flyglinjer? Om vi börjar med frågan om skäl för statliga subventioner så finns 

en etablerad teknik för att besvara den frågan, nämligen den metod17 som används 

inom den övriga infrastrukturplaneringen (såväl nationellt som internationellt), 

dvs. samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning. Denna används i många länder, 

bl a Norge, även för att studera den samhällsekonomiska lönsamheten av investe-

ringar i regionala flygplatser, men det saknas nästan helt studier av svenska förhål-

landen. Eftersom metoden syftar till att uppskatta det nationella samhällsekono-

miska värdet, och inte den regionalekonomiska betydelsen, speglar denna skillnad 

i tillämpningsområde den skillnad som finns mellan transportslagen när det gäller 

vilket finansieringsansvar den svenska staten tar.

När det gäller bedömning av värdet för en region av subventioner kan detta 

paradoxalt nog vara svårare att bedöma än det nationella värdet. Skälet är att den 

regionekonomiska betydelsen till stor del bestäms av komplexa lokaliserings- och 

omlokaliseringsprocesser (för både näringsliv och bosättning).18

Vissa regionala flygplatser har särskild betydelse för att möjliggöra inresande 

turistbesök. I anslutning till detta görs ofta beräkningar av vilka inkomster som 

turisterna genererar i lokalområdet (”turismkronan”) och för detta används ofta 

så kallade input-outputmodeller som generar s.k. ”multiplikatoreffekter” som 

ger en fingervisning kring hur ökad konsumtionen genererar arbetstillfällen, 

som i sin tur leder till ytterligare konsumtion och fler investeringar. Analyser 

med sådana modeller är dock ur samhällsekonomisk synpunkt rätt intetsägande, 

framförallt därför att de dels bortser från alternativkostnaden för de resurser 

som utnyttjas, dels för att de sällan kan fånga de ”läckage” som sker ur den lokala 

17 Trafikverket (2018)
18 Modeller för sådan analys har först på senare år kommit till användning i Sverige för analyser av 

infrastrukturinvesteringar för landtransporter (Trafikverkets s.k. SamLokmodell, se Anderstig m.fl. 
2012).
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ekonomin. Dessa metoder har också kritiserats i den internationella litteraturen, 

både med tillämpning på turism i allmänhet19 och flygplatser20. Forsyth visar hur 

en mer adekvat analys av effekter på både den regionala och nationella ekonomin 

kan göras med en regionaliserad allmänjämviktsmodell.21 Flera sådana modeller 

finns för svenska ekonomiska förhållanden men ingen har utformats särskilt för 

detta syfte.

Bredband

Möjligheterna till blixtsnabb överföring av mycket stora informationsmängder är 

ett av argumenten för påståendet i en uppmärksammad bästsäljare 2005 som för-

klarade att ”jorden blivit platt”, dvs. att avstånd inte längre hade betydelse.22 Riktigt 

så enkelt visade det sig inte vara, men som alla vet har vi genomgått en global kom-

munikationsrevolution grundad på elektronisk informationsöverföring. Utveck-

lingen har följt två parallella spår, baserade på fasta respektive trådlösa nät. Defini-

tionen av vad som är bredband har varierat och även ändrats över tiden i takt med 

att tekniken utvecklats. För de fasta näten avsågs initialt ofta bredbandig överföring 

på existerande telenät (DSL-teknik) eller kabelTVnät men därefter har allt större 

tonvikt lagts vid helt nya nät, särskilt fiber. För trådlösa nät avser bredbandsöverfö-

ring särskilt mobiltelefoni från och med generation 3G.

Utbyggnaden har skett snabbt, inte minst i Sverige. Vi är idag vid en punkt när 

det fasta telenätet som i princip täckt alla hushåll och företag i landet under lång 

tid har börjat avvecklas. Detta sker i första hand på landsbygden där kostnaderna 

för underhåll och reinvestering bedöms särskilt höga i förhållande till utnyttjan-

det. Samtidigt har varken mobilnäten eller de fasta bredbandsnäten kommit upp 

i motsvarande täckningsgrad. Den svenska regeringens nuvarande mål är att 95 

procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med 100 

Mbit per sekund år 2020, och ”hela Sverige” till år 2025. Enligt en bedömning av 

Post- och telestyrelsen år 2017 (PTS 2017) kommer målet för 2020 inte helt att 

uppnås, åtminstone inte utan extra åtgärder. PTS bedömning var att täckningsgra-

den år 2020 kommer att ligga mellan 91 och 94 procent. När det gäller mobilnät, 

19 Dwyer, Forsyth och Spurr (2004).
20 Neimeier (2001)
21 Forsyth (2007)
22 Friedman (2005) 
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inklusive yttäckning från 450 MHz-bandet, visar PTS kartläggningen att mobilnät 

som medger 10 Mbit/s täckte ca 84 procent av Sveriges yta i oktober 2017. 

Ett grundläggande problem för fortsatt ökning av täckningsgraden är att mar-

ginalkostnaden ökar mycket kraftigt för att ansluta brukare i glesbygd. Exempelvis 

uppskattades i samband med 3G-nätens införande 2001 att de sista 2,5 procentens 

täckning upp till 97 procent skulle kosta 10 miljarder.23 Av detta skäl innebär inte 

en täckningsgrad på 91 – 94 procent att man ”snart är framme” vid den nära hund-

raprocentiga täckning som det fasta telefonnätet har haft. Jag har inte kunnat finna 

aktuella analyser av den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan av en fortsatt 

bredbandsutbyggnad. 

Det finns ett stort antal studier som studerar effekten av bredbandstäckning 

för ekonomisk aktivitet, på både nationell och lokal nivå. De första studierna kunde 

dock med fog kritiseras för att de inte hanterade den uppenbara invändningen att 

täckning och utnyttjande kan förväntas vara större där den ekonomiska aktivite-

ten redan är hög och växande. En första större studie24 som hanterar detta använ-

der data för OECD-länderna 1996-2007 och utnyttjar att den första generationens 

bredband använde befintliga fasta nät, vilket innebär att täckningsgraden för dessa 

kan användas för att skatta ett kausalt samband. Resultatet pekar mot att möjlig-

heten att snabbt få hög bredbandstäckning med hjälp av befintliga nät hade stor 

betydelse för den nationella ekonomiska tillväxten. Flera senare studier har istäl-

let studerat effekter på lokal nivå genom att jämföra utveckling på platser som fått 

bredbandstäckning vid olika tidpunkter av skäl som inte beror på efterfrågan. Tre 

sådana arbeten studerar utvecklingen utanför storstadsområden i USA. En25 finner 

att bredbandstäckning hade viss positiv effekt på tillväxt av befolkning och syssel-

sättning, men utan att påverka löneläget eller arbetslösheten. Den undersöker även 

effekten på distans- och hemarbete men utan att finna någon sådan. En annan26 

utgår från faktisk bredbandsanvändning, dvs. inte bara täckningsgrad, och finner 

att kommuner med hög utnyttjandegrad hade signifikant högre inkomsttillväxt (i 

medianinkomsten) och större minskning av arbetslösheten. En tredje27 studerar 

hur sannolikheten för lokalisering av nya företag påverkades av tillgången till bred-

23 Hultkrantz och Nilsson (2001, s. 70)
24 Czernich m.fl. (2011)
25 Kolko (2012)
26 Whitacre, Gallardo och Strover (2014)
27 Kim och Orazem (2017)
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bandsanslutning. Effekten visas ha varit positiv och särskilt starkt i områden med 

förhållandevis stor befolkning eller gränsande till storstadsområden. 

De metoder som används i de amerikanska studierna för att försöka särskilja 

mellan korrelationer och kausala samband är dock kanske inte helt övertygande. 

På senare tid har flera studier som nog lyckas bättre med detta gjorts med europe-

iska data. En av dessa28 jämför utvecklingen på företagsnivå med ett flertal mått i 

närliggande områden i nordöstra England som av historiska skäl haft olika telefon-

bolag och därför fick DSL-teknik vid olika tidpunkter. Studiens avkylande resultat 

är att detta inte ledde till några signifikanta skillnader när det gäller försäljningsvo-

lymer, anställning, anställningstillväxt eller nedläggningar. Två studier29 baserade 

på tyska data finner däremot små men signifikanta positiva effekter på sysselsätt-

ningen i landsbygdskommuner, huvudsakligen inom tjänstesektorer, särskilt när 

det gäller kunskapsintensiva tjänster. Ett positivt resultat framkommer även i en 

italiensk studie30 som utgår från ett subventionsprogram för bredbandsutbygg-

nad i Trentoregionen som ledde till en stegvis utbyggnad över en fyraårsperiod, 

vilket möjliggör jämförelser mellan företag som fick bredband vid olika tidpunkter. 

Resultatet tyder på att bredbandsanslutning ledde till betydande försäljningsök-

ningar för företagen, men utan att sysselsättningen ökade.

De mest välgjorda analyserna är emellertid gjorda med norska data. Dessa 

baseras på mycket ingående data på företagsnivå och baseras på att utbyggnaden 

av bredband gick etappvis mellan kommuner i olika delar av landet enligt en plan 

som inte var efterfrågebaserad. En första sådan studie31 finner som helhet små 

produktivitetsökningar för företagen, men det visar sig att högutbildad arbetskraft 

gynnades och lågutbildad missgynnades. Slutsatsen är därför att bredbandsan-

vändningen bidragit till ökad polarisering på arbetsmarknaden. En annan studie32 

undersöker istället på effekterna på företagens utrikeshandel (export och import). 

Enligt hypotesen att ”jorden blivit platt” 33 kunde man kanske förvänta att ökad 

bredbandsanvändning leder till att avståndsfaktorns betydelse minskar, vilket där-

med skulle öka konkurrenskraften för företag med större avstånd till export- och 

28 De Stefano, Kneller och Timmis (2014)
29 Fabritz (2013) och Falck, Mazat och Stockinger (2016)
30 Canzian, Poy och Schüller (2015)
31 Akerman, Gaarder och Mogstad (2015)
32 Akerman, Leuven och Mogstad (2018)
33 Friedman (2005)
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importmarknaderna. Huvudresultatet i denna studie är emellertid det motsatta, 

det geografiska avståndets betydelse ökar. Den förklaring författarna ger till detta 

överraskande resultat är att de minskade avståndskostnaderna för informations-

överföring ökar antalet möjliga export- och importmarknader för företagen och 

detta får till följd att avståndskostnaden till följd av transporter får större relativ 

betydelse för vilka länder man handlar med.

Delningsekonomi

En viktig aspekt som delvis berör infrastrukturen är delningsekonomi för trans-

porter. Framtidens användning av personbil i storstäder kommer knappast att vara 

grundad på personligt bilägande i samma utsträckning som idag. Agglomerations-

effekternas baksida är trängsel. Teknikutvecklingen både när det gäller fordon 

(elektrifiering, automatisering) och kommunikation (Uber etc.) gör att utrymme 

för bilparkering kan frigöras genom att fordon samutnyttjas. Utanför storstadsom-

rådena är inte trängsel en drivkraft på samma sätt, men å andra sidan leder den 

begränsade tillgången till kollektivtrafik att hushållen allt annat lika behöver fler 

fordon, vilket kan bli en annan anledning att söka delningsekonomiska lösningar. 

För företag i avlägsna och glesbefolkade regioner ligger emellertid kanske den 

största potentialen i utvecklingen mot delningsekonomi i nya system för samlastning 

och samdistribution för godstransporter på väg eller järnväg. Den möjliga effektivi-

seringen ligger här i skapande av mer välfungerande marknader för lastkapacitet 

som möjliggör färre tomtransporter (t.ex. returtransporter) och högre fyllnadsgrad. 

Flera forskningsprojekt har studerat olika aspekter av detta (t.ex. projektet Future 

Rail vid Örebro universitet i samarbete med bl.a. Scandinavian Fibre Logistics), men 

få konkreta resultat finns ännu.34 Det senare kan bero på den konflikt som uppstår 

vid genomförande av denna typ av förändringar mellan värdeskapande (här lägre 

styckkostnad för transport) och starkare priskonkurrens och som kan innebär att det 

kan krävas ett externt tryck för att övervinna ett förändringsmotstånd.

Förutsättningen för en utvecklad delningsekonomi när det gäller godstranspor-

ter ligger i kombination av en öppen webbaserad marknadslösning (likande exem-

pelvis det som används av Uber eller Tradera) med avancerade auktionsbaserade 

algoritmer för allokering. Öppna webbaserade marknader innebär att information 

34 Lunander och Hultkrantz (2019)
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om utbud och efterfrågan (särskilt priser) vid olika tidpunkter görs tillgänglig för 

alla marknadsaktörer (till skillnad från ett system med bilaterala förhandlingar mel-

lan en säljare och en köpare). Algoritmerna innebär att utnyttjandet av lastkapacite-

ten optimeras i ett komplext transportnätverk med många noder och även möjlighe-

ter för köpare och säljare att välja olika tidpunkter/dagar för en viss leverans.

Slutsatser

Det finns många aspekter på tillgång till infrastruktur och villkoren för dess utnytt-

jande som kan tänkas påverka förutsättningarna för företagande utanför storstads-

områdena och jag har här enbart berört några. En viktig iakttagelse som kan göras 

är att de infrastrukturmässiga förutsättningarna för företagande utanför storstä-

derna utvecklas mot det bättre, som följd av utvecklingen mot lägre kostnader för 

resande, transporter och informationsöverföring.

Både flyg och lastbilstransporter står inför stora utmaningar när det gäller kli-

matomställningen. Flera av de åtgärder som redan genomförts, t.ex. den flygskatt 

som infördes 2018, liksom åtgärder som har planerats, t.ex. kilometerskatt för last-

bilar, har väckt stort motstånd just därför att de hotar näringsliv och bosättning i 

sådana områden. Icke desto mindre finns det lite som talar för att sådant motstånd 

kommer att lyckas mer än tillfälligt. På några decenniers sikt kommer här istället 

teknikutvecklingen att ha en avgörande betydelse, exempelvis möjligheterna till 

elektrifiering och övergång till biodrivmedel. 

När det gäller flyget är oavsett detta de mindre regionala flygplatserna och 

flyglinjerna ständigt hotade, antingen därför att de är en ekonomisk börda för de 

regionala finansiärerna eller därför att finansiärerna är förhindrade av statsstöds-

reglerna att bistå. Mot den bakgrunden kan det tyckas märkligt att så lite forsk-

ningsintresse har ägnats åt dels den organisatoriska lösningen på nationell nivå av 

flygplatserna, dels de samhälls- och regionekonomiska aspekterna.

Också när det gäller elektronisk kommunikation finns betydande utmaningar. 

En är nedsläckningen av kopparnäten. En annan är utbyggnaden av de mest 

kapillära delarna av bredbandsnäten. Även här saknas en del av det kunskapsun-

derlag som skulle behövas för att säkerställa väl fungerande och effektiva lösningar 

för att säkerställa att det inte uppstår stora geografiska kommunikationshål. 
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