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Abstract
Denna uppsats visar vilken påverkan infrastrukturprojekt vars mål är regionförstoring
har på olika aspekter så som befolkningsmängd, utbildningsnivå, pendling samt
inkomstfördelning. Detta genom studerande teorier som Human Capital Theory, Central
Place Theory med flera. Men också genom genomförda intervjuer och insamlad
statistik. Uppsatsen består av två huvudfrågeställningar, dels vad syftet är med
Ostlänken och vad detta bygge kan innebära för Norrköping utifrån faktorer som
befolkningsmängd, pendling, utbildningsnivå samt inkomstfördelning? Men också om
det blev större inkomstskillnader i Strängnäs efter bygget av Svealandsbanan?
Resultaten visar att större infrastrukturprojekt har en påverkan på vissa aspekter,
speciellt utbildningsnivån, pendlingen samt inkomstfördelningen. Efter bygget av
Svealandsbanan har majoriteten av de som flyttar in till Strängnäs varit högutbildade
familjer som är höginkomsttagare. Detta i kombination med att antalet låginkomsttagare
har minskat i kommunen gör att inkomstskillnaderna har ökat sedan Svealandsbanan
byggdes.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
”Tillsammans blir vi starkare. Kontakter mellan människor i olika delar av regionen blir enklare
efterhand som kollektivtrafiken och andra delar av transportsystemet byggs ut. Det underlättas
för oss som redan bor i Linköping och Norrköping att finna ett lämpligt arbete och en passande
bostad i bra läge. Det underlättar också för verksamheter i olika branscher att etablera sig, växa
och utvecklas i mer ändamålsenliga lägen än tidigare. Men det är inte tillräckligt. Vi vill att fler
ska flytta hit och arbetstillfällena ska bli fler och mer varierade. Ökat utbyte och integration och
större befolkningsunderlag, stärker förutsättningar att få ett större och rikare utbud av
mötesplatser, handel, kultur och andra upplevelser. Då får invånarna i både Linköping och
Norrköping, liksom i regionens övriga kommuner, tillgång till fler jobb, bostäder, skolor och
annan samhällsservice.”
(GÖP Linköping och Norrköping, 2010, s 3)

Detta citat, taget ur den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping,
talar om vad som förväntas uppnås i den Fjärde Storstadsregionen om framförallt
kollektivtrafiken samt andra delar av transportsystemet byggs ut. Det som menas med
den Fjärde Storstadsregionen är städerna Linköping och Norrköping samt ett antal
mindre orter av olika karaktär som ligger kring dessa två större städer. Tanken är att ett
gemensamt samarbete mellan dessa två större städer ska leda till att visionen om en
gemensam storstadsregion med två stadskärnor ska kunna uppnås och bli verklighet.
Som tidigare nämnt i föregående stycke förväntas detta leda till ett antal positiva
aspekter (GÖP Linköping och Norrköping, 2010, s 8).
Flera olika potentiella infrastrukturprojekt pekas ut i den gemensamma översiktplanen
som projekt av värde för att den Fjärde Storstadsregionen ska få en positiv utveckling,
både vad gäller ekonomisk-, ekologisk- samt social utveckling. Ett av dessa
infrastrukturprojekt, vars mål är att knyta den Fjärde Storstadsregionen närmare med
Stockholm och att förstora arbetsmarknadsregionen, är Ostlänken. Tanken är att
Ostlänken, en ny planerad dubbelspårig järnväg från Linköping till Järna, ska förkorta
resetiden till huvudstaden avsevärt. Förhoppningarna är att en resa mellan Norrköping
och Stockholm ska ta ungefär 45 minuter, denna resa tar i dagsläget ungefär 80 minuter.
Detta förbättrade nätverk mellan Linköping, Norrköping och Stockholm ska alltså
förhoppningsvis leda till ett antal positiva aspekter för regionen som helhet (GÖP
Linköping och Norrköping, 2010, s 32).
Det finns alltså tydliga förhoppningar om vad ett bygge av Ostlänken kan leda till för
den Fjärde Storstadsregionen. Även om det finns litteratur och teorier som säger att
dessa påståenden stämmer finns det också litteratur som motsätter sig detta. Exempelvis
Regionalpolitikens geografi, skriven av Andersson, Ek samt Molina, där författarna
frågar sig frågor som om vad exakt regional tillväxt innebär och om regional tillväxt
verkligen gör att alla invånarnas liv förbättras (Andersson, Ek, Molina, 2008)? En
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liknande utgångspunkt kommer denna uppsats ha, där olika teorier jämförs med
varandra samt ett tidigare genomfört liknande infrastrukturprojekt studeras för att se
vilka effekterna blev av detta.

1.2 Problemformulering och syfte
De förväntade effekterna av en regionförstoring förväntas vara många och till stor del
positiva, i alla fall om den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping
läses. Ostlänken anses vara en vital del i arbetet med utvecklingen av den Fjärde
Storstadsregionen (GÖP Linköping och Norrköping, 2010). Problemet är dock att
diverse litteratur visar att det finns delade meningar av vilken inverkan större
infrastrukturprojekt som leder till regionförstoring har på invånarna inom regionen. Just
därför är det tänkt att denna uppsats ska framföra dessa olika tankegångar angående
ämnet och därmed få en bättre bild av på vilka olika vis som större infrastrukturprojekt
och regionförstoring kan påverka invånarna. Tanken är dock inte att stanna där utan
också att studera ett tidigare liknande fall där ett liknande projekt genomfördes för att
gynna den regionala utvecklingen. Detta kommer medföra att slutsatser kan dras vilka
resultaten blev av detta fall och därmed kunna ge en potentiell bild för hur det kan
komma att se ut i Norrköping efter bygge av Ostlänken. Det liknande
infrastrukturprojektet som studeras i denna uppsats är Svealandsbanan med fokus på
Strängnäs.
När det gäller konsekvenserna av infrastrukturprojekt av denna karaktär går det att
studera flera olika utfall. Denna uppsats lägger fokus på förändringar i
befolkningsmängd, utbildningsnivå, pendling samt inkomstfördelning. Själva
huvudsyftet är egentligen att denna uppsats ska främst titta närmare på individuell
inkomstfördelning och hur individer i olika inkomstgrupper påverkas av större
infrastrukturprojekt som leder till regionförstoring. Tidigare forskning angående
regionförstoring och dess påverkan på invånare har oftast inte haft denna typ av
inriktning. Martin Korpi skriver dock just om detta i sin artikel Does size of local labour
markets affect wage inequality? a rank-size rule of income distribution (2008). Syftet är
alltså att denna uppsats ska ha en liknande infallvinkel men att istället studera grupper
påverkade av Svealandsbanan och därmed kunna ge en potentiell bild över hur
utvecklingen i Norrköping kan komma att se ut efter ett bygge utav Ostlänken. För att
kunna ha teoretisk överblick över ämnet kommer i huvudsak två teorier studeras som
kan kopplas till förändringar av inkomstfördelning efter genomförde
infrastrukturprojekt som leder till regionförstoring. Dessa två teorier är The Human
Capital Theory samt The Central Place Theory.
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1.3 Frågeställningar
Frågeställningar som besvaras i denna uppsats är dessa:
-

-

Vad är syftet med Ostlänken och vad kan detta bygge innebära för Norrköping
utifrån faktorer som befolkningsmängd, pendling, utbildningsnivå samt
inkomstfördelning?
Blev det större inkomstskillnader i Strängnäs efter bygget av Svelandsbanan?

Då det är svårt att utvärdera effekterna av något som inte än finns är det just viktigt att
studera tidigare liknande fall. Resultaten av min fallstudie av Strängnäs ger en potentiell
bild för hur Ostlänken kan komma att påverka Norrköping.

1.4 Avgränsningar
Som tidigare nämnt förväntas en utbyggnad av kollektivtrafiken inom den Fjärde
Storstadsregionen leda till ett flertalet olika positiva aspekter. Det skulle vara intressant
att studera alla dessa dock är inte detta möjligt på grund av uppsatsen omfattning.
Därför görs en avgränsning att enbart studera de tidigare nämnda aspekterna
befolkningsmängd, pendling, utbildningsnivå och inkomstfördelning. För att avgränsa
ytterligare kommer som tidigare nämnt invånare i olika inkomstgrupper studeras. Detta
kommer skapa möjligheten att en bild fås av hur olika invånare, beroende på inkomst,
påverkas av infrastrukturbyggen likt Ostlänken, vars syfte är att skapa regionförstoring.
När jag säger påverkas menar jag hur utvecklingen vad gäller antalet personer i varje
inkomstgrupp förändras. Blir det större klyftor mellan antalet höginkosttagare och
låginkomsttagare efter ett infrastrukturbygge som leder till regionförstring, är frågor
intressanta att titta närmare på.
Vad gäller den geografiska avgränsningen i denna uppsats kommer fokus ligga dels på
den Fjärde Storstadsregionen, främst Norrköping, men också på delar av Södermanland,
delar som har påverkats av bygget av Svealandsbanan, främst Strängnäs. Självklart hade
andra liknande fall studerats i uppsatsen om uppsatsens omfattning hade tillåtit detta.
Dock ger detta exempel, med Svelandsbanan, en bild av hur utveckling kan bli i den
Fjärde Storstadsregionen och Norrköping efter ett bygge av Ostlänken. Även en
liknande ort till Strängnäs, i detta fall Värnamo, kommer att studeras. Anledningen till
att denna ort studeras beskrivs i metoddelen av denna uppsats.

1.5 Metod
En av de metoder som användes för att skriva denna uppsats var insamling av diverse
statistik. Detta främst för att se hur utvecklingen av hur olika aspekter har utvecklats
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olika år för orterna Strängnäs och Värnamo. Självklart användes statistik för andra
ändamål för uppsatsen också. Det är viktigt dock att diskutera och ha en tydlig plan för
hur denna insamlade statistik på bästa möjliga sätt ska presenteras och hanteras i
uppsatsen? Danny Dorling argumenterar för hur statistik på bästa möjliga sätt ska
användas. Dorling menar att statistik ofta kan uppfattas som tråkigt och svårbegripligt
av många individer och att det därför är viktigt att tänka på just för vem statistiken ska
redovisas. Det är därför bättre att hålla sig på en så ”låg” nivå som möjligt i avseende
hur statistiken presenteras i ett arbete. Enkelheten är inget som ska underskattas menar
Dorling (Dorling, 2010, 376).
Annat värt att diskutera och fundera kring statistiken som används i uppsatsen är hur
stor del av den insamlade statisken som ska användas i uppsatsen för att kunna ge
läsaren en rättvis bild? Som tidigare nämnt är det bra att hålla det enkelt men samtidigt
ska inte allt för mycket data uteslutas då detta kan göra att läsaren får en felaktig bild.
Dilemmat ur en annan synvinkel blir att det inte bara går att helt enkelt ta med all data
då uppsatsens omfattning oftast inte tillåter detta. Därför är det viktigt att hitta en jämn
nivå på hur mycket av den insamlade statistiken som verkligen presenteras i uppsatsen.
Om en komplex mängd av statistik samlas in och all denna verkligen måste användas i
uppsatsen är det också viktigt att denna komplexa statistik förklaras på ett utförligt sätt
för läsaren. Detta gäller även diagram och tabeller som användes. Utformning av dessa
måste kunna förstås av alla läsare och dess utformning måste visa statstiken på ett bra
vis. Statistik går enkelt att manipulera genom att välja olika sätt att presentera den på.
Exempelvis genom olika utformningar av diagrammen som används. Detta kan dock
ske utan att tänka på det och därför är det viktigt att ständigt ha detta i åtanken när
diagrammen och tabellerna skapas. Annars kan läsaren få en vinklad bild av hur läget
verkligen är vilket kan göra att uppsatsens trovärdighet minskas. Detta gäller även vid
valet av färger för diagram och tabeller då olika färger ofta också uppfattas olika,
exempelvis grönt något som uppfattas positivt eller ökar medan färgen rött som
motsatsen. Olika människor uppfattar färger på olika vis och färgblindhet är något
viktigt att tänka på vid skapandet av diagram samt tabeller (Dorling, 2010, s 377).
Annars beskriver Dorling att en av statistikens som metod starka sidor är att
insamlingen av statistik ger möjligheten att samla in liknande statistik från andra fall
och sedan jämföra dessa två med varandra för att se likheter samt skillnader (Dorling,
2010, s 380). Som tidigare nämnt är detta något som användes i denna uppsats, för att se
hur utvecklingen genom tid har sett ut i olika orter och sedan kunna jämföra dessa orter
med varandra tack vare att liknande statistik samlats in för orterna. Detta är ett exempel
på hur den insamlade data kommer att kunna användas, det vill säga genom jämförelser.
Andra ändamål för användandet av den insamlade data har varit att använda den som
kontext, att kunna beskriva karaktären av en plats, område, individer, grupper av
individer och så vidare. Dessutom kan insamlad data användas som basen för att
genomföra analyser med (White, 2010, s 68-70).
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Innan denna uppsats började skrivas visste jag att ett antal intervjuer skulle genomföras,
främst med människor insatta i hur de olika kommunerna har utvecklats samt personer
med god kännedom om de olika infrastrukturprojekten som skrivs om i uppsatsen.
Intervjuerna har gett svar på vilka förväntningar det finns i Norrköping med Ostlänken
samt vilka effekterna blev av bygget av Svealandsbanan i Strängnäs. Intervjuerna
komplementerar dessutom statistiken och ger en förklaring till siffrorna som presenteras
i statistiken. Just att prata med människor är en bra metod att använda för att samla in
värdefull information. Det finns dock ett antal saker som är viktiga att tänka upp innan
intervjuerna genomförs. Först och främst är det viktigt att tänka ut vilken typ av
intervjuer som ska genomföras. Det går att säga att det finns tre olika typer av
intervjuer, strukturerade, ostrukturerade samt semistrukturerade. Strukturerade
intervjuer följer en förutbestämd struktur där frågorna nästan alltid ställs på samma vis
och i samma ordning. Vid ostrukturerade intervjuer finns det ingen alls förutbestämd
struktur och det är egentligen respondenten som styr intervjun och vilka ämnen som ska
diskuteras. Intervjuerna för denna uppsats har varit semistrukturerade. Detta innebär att
det fanns en viss struktur som är bestämd innan intervjuerna genomförs. Frågor kommer
att förberedas och jag kommer veta innan vad jag vill ska diskuteras. Samtidigt kommer
jag dock låta respondenten prata mer öppet vid vissa tillfällen och därför kommer jag ha
möjligheten att diskutera ämnen som jag inte tänkt på innan. Detta kan skapa en viss
säkerhet att jag inte missar något viktigt, exempelvis något som respondenten känner att
den vill tala om men inte hade fått möjlighet att tala om ifall intervjun hade varit strikt
strukturerad på förhand (Longhurst, 2010, s 103-104). Samtidigt var det viktigt att
intervjuerna inte blev allt för öppna, då jag trots allt först och främst ville ha svar på de
frågor som var förutbestämda.
Anonymitet är ett viktigt begrepp som måste respekteras när intervjuer genomförs. För
denna uppsats, med tanke på vilka de planerade intervjuerna var som skulle genomföras,
förväntade jag mig inte att respondenter skulle komma att kräva att vara anonyma.
Anledningen är att uppsatsen som nämnt handlar om i korta drag hur regionsförstoring,
genom större infrastrukturprojekt, påverkar grupper av individer inom regionen.
Respondenterna var därför främst tjänstemän som jobbar inom kommunen, det vill säga
människor som ofta är vana att bli intervjuade och gärna vill stå för sina åsikter. Av den
anledningen trodde jag dem inte skulle komma att kräva att vara anonyma i uppsatsen.
Självklart var detta bara ett antagande och om så inte blev fallet måste självklart önskad
anonymitet respekteras. Problemet med detta blir dock att det blir svårt för andra att
kontrollera mina uppgifter då inte respondentkällan kan spåras. Detta kan då påverka
trovärdigheten för min uppsats (Longhurst, 2011, s 111).
Annat som var viktigt för mig att tänka på är vem jag egentligen intervjuar. Vissa av de
intervjuade respondenterna har säkert tystnadsplikt eller sekretess när det kommer till
vissa saker (Longhurst, 2010, s 11-112). Eftersom en del av min uppsats kan komma att
handla om hur grupper av individer påverkats negativt av vissa infrastrukturprojekt
inom en region, tvivlar jag på att exempelvis politiker inom denna region kommer vara
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öppna när det kommer till detta. Därför kan det bli så att jag får en någorlunda vinklad
bild från vissa respondenter. På grund av detta är det viktigt att inte enbart förlita sig på
genomförda intervjuer utan också att använda sig av andra metoder för att samla in sitt
empiriska material till uppsatsen. Samtidigt som respondenter kan ge en vinklad bild av
en situation är detta ett problem som även gäller mig när jag skriver ner delar av
intervjuerna i uppsatsen. Det är viktigt att få med det respondenten verkligen vill säga
och inte undgå att nämna vissa delar för att få en bild jag själv önskar.
Vissa av intervjuerna genomfördes genom ett möte med respondenten och andra
genomfördes via telefon. Vad som är viktigt att tänka på vid förberedelsen av
intervjuerna, under själva intervjun och så vidare beskriver Bengt Gustavsson i sin bok
Kunskapande metoder. Fördelar och nackdelar med bandspelare samt olika typer av
intervjumetoder lyfts fram (se Gustavsson, 2010). Både vanlig intervju där ett möte sker
med respondenten samt telefonintervju har sina fördelar och nackdelar. Att genomföra
en intervju via telefon utesluter möjligheten att få se och ta del av respondentens
kroppsspråk vid genomförandet av intervjun. Detta tyckte jag dock inte var något av
särskild innebörd för denna uppsats och därför genomfördes vissa av intervjuerna via
telefon. En fördel med telefonintervjuer är dock att respondenterna inte behöver stirra
sig blinda på bandspelaren och därmed kanske bli nervösa vilket kan påverka deras svar.
Även fast jag såklart berättar att jag spelar in samtalet tror jag det är lättare för vissa
respondenter att få slippa se själva bandspelaren. Ett alternativt tillvägagångssätt kan
vara att helt enkelt gömma bandspelaren under intervjun efter att ha tillfrågat
respondenten angående inspelning av samtalet.
Eftersom olika källor och olika metoder används går det att säga att en
trianguleringsmetod har använts. Det vill säga, problemet kommer ses från flera olika
synvinklar och insamlingen av data kommer ske på olika vis (Gustavsson, 201, s 213).
Detta har förhoppningsvist gjort att flera olika metoders starka sidor har kunnat
utnyttjas vilket har ökat uppsatsens reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att jag
lyckas mäta data på ett pålitligt sätt medan validitet innebär att det jag mäter verkligen
är av relevans för min uppsats (Gustavsson, 2010, s 55) (Gustavsson, 2010, s 62). Jag
måste sträva att båda dessa är höga för att öka tillförlitligheten i min uppsats. Då den
insamlade statistiken kommer ha en stor roll för uppsatsens resultat är det viktigt att
denna statistik är tillförlitlig och att den anlyseras noga. Dock har de genomförde
intervjuerna att fungera som komplement för den insamlade statisken.

1.6 Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrundsdel av Ostlänken. Tanken är att läsare ska få en
inblick i vad syftet är med projektet och vad som projektet förhoppningsvis ska leda till
i den Fjärde Storstadsregionen. Med detta i åtanken redovisas efter detta tidigare
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forskning angående ämnet regionförstoring och dess effekter. Olika åsikter inom diverse
litteratur redovisas för att visa vilka de olika effekterna samt konsekvenserna kan vara
på olika aspekter när det kommer till regionförstoring. Dessa kommer handla om
effekter och konsekvenser på regioner som helhet men också på olika inkomstgrupper.
Olika teorier angående ämnet presenteras och förklaras. Dessa teorier har självklart ett
nära samband med ämnet uppsatsen behandlar och dessa teorier återkopplas senare i
slutsatsen. Olika begrepp nära förknippade med ämnet presenteras. Detta handlar om
begrepp eller processer som har betydelse för regionförstoring. Ett exempel på ett
sådant begrepp är tillgänglighet. Därefter inleds själva delen av uppsatsen vad gäller
inkomstfördelningen och dess påverkan av större infrastrukturprojekt. Studier angående
detta diskuteras i uppsatsen där bland annat Martin Korpis tidigare nämnda artikel
behandlas. Även olika metoder för att mäta inkomstfördelning diskuteras, i detta fall
Gini coefficient metoden då denna metod är en av de mest använda när det kommer till
att mäta inkomstskillnader inom regioner (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 94).
Denna presenteras för att läsaren ska få en inblick i metodens styrkor samt svagheter.
Detta skapar en bra grund inför den nästkommande empiriska delen i uppsatsen. I den
empiriska delen behandlas främst Svealandsbanan. Effekter på den lokala
arbetsmarknaden av Svealandsbanan redovisas samt inkomstfördelningen i Strängnäs
före och efter bygget av järnvägen. Strängnäs jämförs senare med Värnamo, som dock
inte berörts av ett liknande infrastrukturprojekt under samma period, för att se likheter
och skillnader i de båda orterna. Uppsatsen avslutas med en slutsatsdel där resultaten
presenteras och en analys görs av vad de potentiella effekterna kan bli av ett bygge av
Ostlänken, detta då baserat på studerad litteratur, teorier, intervjuer samt studier av hur
utveckling såg ut för Strängnäs efter att Svealandsbanan byggdes.

1.7 Källkritik
Självklart är det omöjligt att ge en exakt förutsägelse för hur den Fjärde
Storstadsregionen kommer att påverkas av ett bygge som Ostlänken och ytterligare
regionförstoring. Som tidigare nämnt är min förhoppning att uppsatsen ska ge en
potentiell bild av hur denna utveckling kan komma att se ut. Detta genom att studera
litteratur angående ämnet men också genom att studera ett tidigare liknande fall,
Strängnäs. Dock är Strängnäs just enbart ett fall av många liknande och frågan är om
resultaten för all dessa fall visar samma typ av resultat eller om resultatet skiljer sig
kraftigt emellan. Detta är svårt dock att hantera eftersom uppsatsen omfattning enbart
tillåter mig att studera Strängnäs. Anledningen att just Strängnäs valdes är att
Svealandsbanan byggdes av liknande anledningar som Ostlänken och i båda fallen fanns
det i stort sett liknande förhoppningar till vilka de potentiella effekterna och
konsekvenserna skulle bli av projekten. Dessutom byggdes Svealandsbanan för en
relativt lång tid tillbaka vilket gör att det finns en stor mängd tillgänglig statistik på
utvecklingen sen dess i området.
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Martin Korpi har redan genomfört en liknande studie dock var hans något mer
kvantitativ än vad denna uppsats är. Dessutom kan denna uppsats ses som ett tillägg på
detta ämne då hans teorier, även om de diskuterats länge, nyligen presenterats med så
pass insamlad detaljerad data. Denna uppsats hanterar delvis också insamlad statistik,
dock enbart från två orter, Strängnäs och Värnamo som tidigare nämnt. Men den
erbjuder också den kvalitativa metodsidan genom genomförda intervjuer med
respondenter både i Norrköping och i Strängnäs. Tack vare detta fås en annan sida på
ämnet, något som inte behandlas i Martin Korpis artikel, hur de ansvariga för att sådana
här infrastrukturprojekt drivs igenom och hur de som påverkas av detta ser på ämnet?
Deras tankar och åsikter behandlas för att sedan kompletteras med den insamlade
statistiken om ämnet.
Ett val har gjorts att inte genomföra intervjuer med personer i Värnamo då inga
respondenter av intresse för uppsatsen var villiga att ställa upp. Dessutom är det värt att
nämna att även om Värnamos och Strängnäs har näst intill lika stor population idag
hade dem inte det där diagrammens i denna uppsats tidsperiod börjar. Detta kan göra att
i visa fall får diagrammen en någorlunda missvisande bild. Dock kompenseras detta av
de genomförda intervjuerna samt exempelvis diagrammet i uppsatsen som visar
utvecklingen av medelinkomsten för de båda kommunerna då denna inte påverkas av
kommunernas populationsstorlek för de olika åren.
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2. Teori och bakgrund
2.1 Ostlänken
2.1.1 Ostlänken och regionförstoring ur ett historiskt perspektiv

Själva huvudsyftet med den nya planerade järnvägen är att den ska bidra till
regionförstoring men tanken är också att den ska fungera som en del av det framtida
järnvägsnätet av hög hastighet dels i Sverige men även som en del av norra Europa.
Själva utformningen av järnvägen är ett planerat dubbelspår mellan Järna och
Linköping. Förutom dessa två ska den gå via orter och områden som Norrköping,
Nyköping, Skavsta och Vagnhärad. Detta ska enligt förhoppningar leda till bättre
förbindelser mellan Stockholmsregionen, Södermanland och Östergötland. Tanken är
också att ett bygge av Ostlänken ska leda till snabbare förbindeler mot södra Sverige,
Skåne och Småland samt mot Danmark (Rapport Ostlänken, 2011, s 4).
Det var under 1980-talet som flera idéer angående regionförstoringar och regionala
utvecklingsprojekt uppstod. Det handlade främst om olika idéer för projekt gällande nya
banor i Skåne, Mälardalen samt längs Västkusten. Det var även under detta årtionde
som den inledande planeringen gällande Götalandsbanan startades, detta genom bland
annat regionala idéstudier som togs fram under denna tid. Götalandsbanan är en järnväg
som paneras mellan sträckan Göteborg och Stockholm och just Ostlänken är en del av
Götalandsbanan (Rapport Ostlänken, 2011, s 4). Under slutet av 1980-talet, då
Banverket bildades, strukturerades den statliga planeringsprocessen för regional samt
nationell infrastruktur om. Både Banverket och Vägverket utarbetade planer på lång sikt
och länen involverades i planeringen av järnvägsinfrastrukturen. Vid denna tidpunkt
började den regionala tågtrafiken växa snabbt, detta främst i storstadsområdena. Flera
olika beslut angående olika järnvägsbanor togs av Riksdagen, bland annat vad gäller
Arlandabanan, Öresundsbron, Mälarbanan och den tidigare nämnda Svealandsbanan
som behandlas längre fram i denna uppsats (Rapport Ostlänken, 2011, s 4-5).
Under 1990-talet började det regionala samarbetet allt mer växa. Det regionala
samarbetet i Mälardalen ökade under denna tidpunkt också och olika intressegrupper för
Svealandsbanan samt Mälarbanan argumenterade med att en utbyggnad av dessa skulle
leda till nyttor med regionförstoring. Just regionförstoring var huvudmotivet för
planeringen av dessa, detta tillsammans med en allt mer ökad miljömedvetenhet där
järnväg sågs som bland det bästa miljömässiga trafikalternativet (Rapport Ostlänken,
2011, s 5). År 1999 öppnade regeringen för en dialog angående flera olika potentiella
byggnadsprojekt och dessa studerades närmare. Regionerna i Östergötland och
Sörmland samarbetade med att ta fram en gemensam idéstudie för ett eventuellt
framtida pendlingstråk inom regionerna. Denna rapport presenterades i december 1999
och gav förslag till ett gemensamt tillväxtperspektiv och förslag till hur infrastrukturen i
regionerna skulle byggas ut. Dialogen fortsatte under åren och det bestämdes att en
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utredning skulle ske över tänkbara alternativ för hur pendlingen skulle kunna utvecklas.
En förstudie skulle genomföras som skulle pröva idén om ett sammanhållet
järnvägsavsnitt mellan Linköping och Södertälje var möjligt att genomföra i framtiden.
Denna studie skulle dessutom beskriva vilka olika potentiella konsekvenser ett sådant
bygge skulle kunna leda till. Ett bolag ur samarbetsorganisationen NyköpingsÖstgötalänken bildades, detta bolag fick till uppgift att sätta igång förstudien. Banverket
godkände denna förstudie, som bland annat föreslog tre olika korridorer för nytt
dubbelspår och under år 2004 kom ett beslut från Riksdagen att en järnvägsutredning
skulle påbörjas. År 2006 beslutades det att utredningsområdet dessutom skulle omfatta
Linköping vilket den inte hade gjort tidigare (Rapport Ostlänken, 2011, s 6).
Järnvägsutredningen genomfördes under åren 2004 – 2009. Ett av dess syften var att
hitta den lämpligaste sträckningen för järnvägen av de tre föreslagna korridorerna.
Samtidigt som järnvägsutredningen genomfördes jobbade kommunerna med fördjupade
översiktplaner och utredningar angående resecentrum. Banverket satte Ostlänken,
tillsammans med Götalandsbanan och en utbyggd södra stambana, i ett strategiskt
sammanhang. Dessa skulle sträva mot visionen 2030 där ett framtida bannät skulle
finnas för tåg med högre hastigheter. Målet är att en restid på 2 timmar och 15 minuter
mellan Stockholm och Göteborg ska i framtiden kunna uppnås. År 2010 slutfördes
planeringsprocessen för Ostlänken då Trafikverket hade fattat beslut om vald korridor
och de inblandade kommunerna hade beslutat om resecentras lokalisering. År 2011 hade
de berörda regionerna och kommunerna lagt ner cirka 330 miljoner kronor för
planeringsprocessen. Hela projektet hade vid denna tidpunkt en kostnadsberäkning på
25 miljarder kronor, i detta inkluderas fem resecentrum. Budgeten för det fortsatta
planeringsarbetet av resecentrumsområdena sattes till 110 miljoner kronor. I detta ingår
bland annat arbetet med nya detaljplaner (Rapport Ostlänken, 2011, s 7).

2.1.2 Ostlänkens förväntade effekter

I huvudsak går det att säga att Ostlänken egentligen har tre huvudändamål. Dels ska
bygget av den, tillsammans med Götalandsbanan, leda till ett förbättrat nationellt
resande. Men den ska också, genom Södra stambanan, gynna resandet i den nordiska
triangel, det vill säga mellan de tre nordiska huvudstäderna. Dessutom ska Ostlänken
förhoppningsvis förbättra det regionala samarbetet och nätverket mellan Södermanland,
Mälardalen och Östergötland helhet (GÖP Linköping och Norrköping, 2010, s 32).
Som tidigare nämnt är Ostlänken en första del av Götalandsbanan mellan Göteborg och
Stockholm, en resa som efter byggnationen av järnvägarna alltså förväntas ta cirka 2
timmar och 15 minuter. Detta är cirka en 45 minuters förkortning på hur länge denna
resa tar idag. Förhoppningen är att en förkortad restid ska leda till att personer väljer
tåget framför andra alternativ så som flyget och bilen (Rapport Ostlänken, 2011, s 11).
De effekter som Ostlänken förväntas leda till är på lokal, regional samt nationell nivå.
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För närvarande anses den södra stambanan, genom Östergötland, vara överbelastad
vissa tider om dagarna och det råder även kapacitetsbrist vid vissa tidpunkter. Banan
används av både gods- samt personaltrafik. De krav som dagens marknad ställer, klarar
kapaciteten på banan helt enkelt inte av. Resandet har under de senaste åren stadigt ökat
och förväntas fortsätta öka även i framtiden. Ett annat problem är att snabbare tåg idag
måste anpassa sina hastigheter för långsammare tåg på banan (Rapport Ostlänken, 2011,
s 13). Effekterna efter ett bygge av Ostlänken förväntas vara bland annat att det blir
utrymme för fler tåg samtidigt som restiderna minskas. Detta mycket tack vare de två
spår som förväntas byggas. Den delen av södra stambanan som går igenom
Östergötland förväntas behållas och kommer att användas av långsammare tåg så som
godstrafik, pendel- och regionaltåg. Detta kommer göra att Ostlänken kommer kunna
utnyttjas fullt ut av moderna snabbare tåg, allt för att maximera minskandet av
restiderna. Förbindelserna mellan Norrköping, Katrineholm och Stockholmsregionen
förväntas att förbättras avsevärt. Det finns också planer för en förlängning av
pendeltågstrafiken från Norrköping till Kolmården och Nyköping efter ett bygge av
Ostlänken (GÖP Linköping och Norrköping, 2010, s 32).
Regionförstoring, som definieras som utvidgningen av den lokala arbetsmarknaden eller
att människor arbetspendlar över ett större geografiskt område i viss litteratur, är en av
de förväntade effekterna av Ostlänken tillsammans med bygget av Götalandsbanan.
Bygget av dessa infrastrukturprojekt väntas leda till bättre tillgänglighet vilket är en av
huvudfaktorerna för att öka en regions utveckling. I dagsläget är Stockholm, NyköpingOxelösund, Norrköping samt Linköping fyra separata lokala arbetsmarknadsregioner
eller LA-regioner som de kallas. Alla dessa fyra ligger inom den tänkte sträckningen för
Ostlänken. Eftersom restiden förväntas minska och turtätheten öka efter ett bygge av
Ostlänken finns det förhoppningar att pendlandet mellan dessa fyra LA-regioner
kommer öka i framtiden. Det tros därför att Linköping och Norrköping kan komma att
bli en gemensam LA-region. Samtidigt är det tänkt att dagligpendeln till Stockholm
mellan resterande tre LA-regioner ska öka och att tillgängligheten till flygplatser som
Bromma, Skavsta och Arlanda ska öka. För städer som Linköping, Norrköping och
Nyköping kommer detta innebära att fler människor har möjligheten och kanske större
vilja att bo kvar i dessa städer samtidigt som dem jobbar eller studerar exempelvis i
Stockholm. Detta kan därför göra att utflyttningen minskar i dessa städer och en mer
positiv befolkningsökning kommer upplevas (Rapport Ostlänken, 2011, s 14).

2.2 Regionförstoring
2.2.1 Begreppet region

Josefina Syssner (2008), hävdar att innan det går att förstå regional utveckling och
processerna som detta medför är det viktigt att förstå vad begreppet region verkligen
innebär. En enkel definition som oftast används inom statsvetenskapen är att en region
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är en beslutsfattande enhet mellan kommun och stat. Det går också att säga att regionen
är underställd staten och fungerar som en slags administrativ enhet. Författarna menar
dock att denna definition är något diffus och att även om den i vissa fall stämmer, är en
region i vissa fall varken en beslutsfattande eller administrativ enhet. För att dra det
något längre går det att säga att en region alltid förekommer till något bestämt kriterium.
Detta kan exempelvis handla om kriteriet kultur. I ett sådant fall kallas regionen i fråga
för kulturregion, den kan exempelvis hållas samman genom likheter i dialekt samt språk
eller gemensamma traditioner. Andra exempel är naturregioner, det vill säga regioner
som delar samma naturgeografiska förutsättningar eller ekonomiska regioner som
utmärkas av en liknande eller samma ekonomiska struktur. Detta visar alltså ett antal
olika sätt en region kan vara definierad av olika kriterier. Det är dock viktigt att veta att
dessa kriterier inte utesluter varandra utan kan gå in i varandra, det vill säga en region
kan både präglas av kultur och ekonomi. Det kan också vara så att ett större län, som ses
som en region, inte alls delar samma kultur, traditioner och så vidare utan att dessa
istället skiftar inom regionen (Syssner, 2008, s 37-38). Författaren beskriver
problematiken kring att ge en region en klar definition på detta vis:
”Dessutom är en region – vare sig den existerar utifrån politiska, ekonomiska, kulturella eller
några andra kriterier – ingen homogen enhet. Inom varje region finns olikheter, skillnader och
avvikelser som gör det problematiskt att tala om regionen som en självklar analytisk enhet. ”

(Syssner, 2008, s 39).
Andra förklaringar till vad begreppet region innebär är att det är ett större metropoliskt
område bestående av flera olika platser som är sammankopplade genom daglig pendel
samt med olika typer av affärsrelationer. Dock kan regioner också vara på större skala
än detta, det kan istället röra sig om regioner som sträcker sig mellan olika länder. Ett
exempel på detta är the growth triangle som sträcker sig mellan områden i Singapore,
Malaysia och Indonesien. Just denna typ av region hålls ihop tack vara större
multinationella företag som har nära samarbete och tar vara på det uppbyggda nätverket
dessa har skapat. Andra refererar istället olika handelsblock som exempel på regioner
(Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 93-94).
Regioner skapas genom olika processer, genom olika skeenden av regionskapande. Det
går att skilja mellan två olika processer vid regionskapandet. Dels den platsspecifika
eller vertikala som innebär att processerna sker på en viss typ plats. Denna typ av
regionskapande kan se olika ut beroende på regionens kontext, om den präglas av
arbetslöshet eller inte, om det är på en landsbygd eller i en stad och så vidare. Den andra
typen av processen är den tidsspecifika eller horisontella. Dessa processer kan ske på
flera olika platser samtidigt, detta trots att dessa olika platser kan vara av olika karaktär.
Dessa tidsspecifika processer är typiska för en viss epok eller en viss specifik tid. Detta
visar att en region kan variera på flera olika sätt, inte bara genom rum utan också genom
tid vilket visar varför begreppet är svårförståeligt (Syssner, 2008, s 39-40).
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2.2.2 Tillgänglighet

Tillgänglighet förklaras enklast genom att säga hur enkelt en särskild destination nås.
Det kan alltså handla om hur enkelt individer har att nå exempelvis en skola, jobb,
verksamhet och så vidare. Termen kan också användas för att förklara hur exempelvis
en särskilt verksamhet kan nås av individer från andra plaster. Termen har länge använts
för att förklara distansen mellan olika platser, bland annat av Walter Christaller i hans
Central Place Theory, men termen används också för att förklara interaktionen samt
kommunikationen inom ett nätverk. Tillgänglighet är viktigt för den ekonomiska
utvecklingen exempelvis inom en region då den inverkar på lokaliseringen av industrier,
hushåll och så vidare. Den har därför ett stort värde inte bara för den ekonomiska sfären
utan också för det sociala livet (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 59).
Tillgänglighet förknipas ofta tillsammans med termen mobilitet, dock är inte dessa två
samma sak utan har skild innebörd. Som tidigare nämnt innebär tillgänglighet lättheten
en viss destination kan nås medan mobilitet innebär möjligheten att röra sig mellan
olika platser. Med andra ord går det att säga att tillgängligheten kan vara hur enkelt det
är att få tillgång till sjukvård, medan mobilitet istället innebär hur denna sjukvård ska
nås. Tillgänglighet är därför oftast nära förknippat med enskilda platser, medan
mobilitet istället kan vara förknippat med olika färdsätt så som bil, cykel, kollektivtrafik
och så vidare. Genom att infrastrukturprojekt byggs kan både tillgängligheten öka men
också även mobiliteten. Detta kan dock innebära att individer rör sig över större ytor. En
av konsekvenserna av detta har blivit att allt fler individer använder bilen över större
ytor, vilket bidrar till utsläpp men också att längre restider påverkar individer på olika
vis, för många blir konsekvenserna ökad stress. Därför är en av frågorna inom den
ekonomiska geografin hur tillgängligheten ska ökas utan att nödvändigtvis öka nivån på
mobiliteten. Det ökade användandet av telekommunikation, bland annat Internet, har till
en viss grad gjort att ökad tillgänglighet kan nås utan att påverka mobiliteten, i vissa fall
även minska den krävda mobiliteten för vissa varor och tjänster. Allt fler varor och
tjänster är idag möjliga att beställa genom Internet och få levererade direkt hem till
hushållet (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 60-61).
Rörelse inom ett nätverk är enklare än rörelser utanför ett nätverk. Detta leder till att
nätverk påverkar tillgänglighet och förändringar på ett nätverk som påverkar
rörelseförmågan har konsekvenser på lokaliseringen av ekonomiska aktiviteter inom det
berörda nätverket. Äldre studier från sent 1950-tal i USA visade att resultatet av
motorvägsförbättringar som minskade mobilitetskostnaderna i den västra delen av staten
Washington ledde till tillväxt i de större orterna medan de mindre orterna minskade i
storlek varav vissa helt dog ut. Samtidigt kan självklart förändringar på nätverk leda till
att tillgängligheten i själva verket istället minskar. Detta på grund av ökad trafik som
leder till trafikstoppningar eller exempelvis en bro som tas bort som leder till minskad
tillgänglighet. Poängen är att tillgänglighet men också därför ekonomisk tillväxt eller
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nedgång har ett nära samband med nätverk och hur dessa nätverk är uppbyggda
(Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 63).
Den totala tillgängligheten i en särskild nod inom ett nätverk, exempelvis en stad, är en
bra förutställning för hur stor den ekonomiska aktiviteten är på denna plats. På grund av
detta blir konsekvenserna på den ekonomiska aktiviteten för en eller fler platser oftast
stor när nya infrastrukturprojekt byggs inom ett särskilt nätverk. Om ett nätverk
förbättras, genom att exempelvis öka antalet spår på en järnväg, kan detta leda till att
människor kan röra sig längre inom nätverket på samma tid som det krävdes innan fast
de då rörde sig en kortare sträcka. Resultatet av detta blir att människor förs närmare
varandra, den process som på engelska kallas för time-space convergence. På en global
skala har detta bland annat lett till att den internationella handeln ökat eftersom
kostnaderna och tiden för att röra sig längre sträckor har med tiden minskat (Aoyama,
Murphy, Hanson, 2010, s 64-65).
Som tidigare nämnt har Internat haft och har fortfarande en inverkan på tillgängligheten.
Frågan är dock om den kommer kunna fullt ersätta den fysiska mobiliteten? Med
utvecklingen av Internet har vi också sett att organisationen av många ekonomiska
aktiviteter har förändrats. Ekonomiska aktiviteter som bland annat bankärenden har
gjort att bankers fysiska betydelse har minskat då vi idag nästan kan göra alla våra
ärenden genom Internet. Andra menar dock att den fysiska tillgängligheten fortfarande
har och kommer ha en fundamental betydelse i våra liv. Exempelvis fanns det tidigare
tankar att Internet skulle eliminera den stora majoriteten av de arbetsresor vi genomför
varje dag, detta har dock visat sig att inte stämma. Internet har istället visat sig vara mer
som ett komplement än substitut i våra dagliga liv och de dagliga ärenden som
genomförs. I vissa fall har det visat sig att den har gjort att vi har ökat vår resande
snarare än minskat dem. Studier har dessutom visat att firmor fortfarande föredrar
personliga möten framför möten genom Internet. Möten genom video och andra
alternativ genom Internet har enbart visat sig vara ett supplement till de föredragna faceto-face mötena (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 66-67).
Det är dock viktigt att tänka på att det enbart inte är distansen på kartan samt tiden som
spelar roll för hur bra tillgänglighet en viss individ har till en särskild plats. Andra
faktorer spelar också roll, exempelvis tillgången till en bil, hushållssysslor, inkomst,
kunskaper i det lokala språket och så vidare. Tillgänglighet handlar mer om än enbart
fysisk tillgänglighet. Även fast en individ kan nå en plats betyder inte detta att denna
individ kan använda den, på grund av exempelvis diskriminering eller andra hinder.
Även fast Internet erbjuder oss nya möjligheter är det långt ifrån alla individer som kan
ta vara på dessa möjligheter. Långt ifrån alla har tillgång till Internet och därför är
tillgången för Internet oftast ojämnt fördelad bland annat på grund av inkomst (Aoyama,
Murphy, Hanson, 2010, s 68).
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2.2.3 Påverkan på inkomstfördelningen och jämställdhet

Det har diskuterats tidigare och diskuteras fortfarande om vem som egentligen tjänar på
större infrastruktursatsningar som leder till regionförstoring. Det självklara borde vara
att en regions politik leder till att alla människor inom regionen tjänar på den bedrivna
politiken och de beslut som fattas. Samtidigt är det oftast så att det inte finns någon
politik som verkligen gagnar alla människor inom en region, utan det brukar finnas
grupper av människor som missgynnas på olika sätt eller gynnas mindre än andra. Det
blir lätt att vissa grupper lyfts fram mer än andra, detta både medvetet genom politiken
men även omedvetet genom olika beslut som fattas. Detta kan bli resultatet av projekt
där tillräckligt planerande och analys av potentiella effekter inte genomförts vilket
sedan gör att oanade effekter i form av missgynnandet av vissa grupper dyker upp efter
att projektet har slutförts (Syssner, 2008, s 42-43).
Inom regionalpolitiken finns begreppet ”mjuka faktorer” som betonats mycket den
senaste tiden vad gäller den regionala ekonomiska utvecklingen. Det finns flera olika
sådana mjuka faktorer och en av dessa är det sociala kapitalet. Det som förknippas med
socialt kapital är oftast kollektiva tillgångar och resurser som skapas i grupp men det
finns även individuella egenskaper som lyfts fram. Dessa kan exempelvis vara
kunnande, vilja, entreprenörskap och kreativitet. Alla dessa olika egenskaper kan
kopplas till begreppet anställningsbar, det vill säga att individer ska besitta de rätta
egenskaperna för att lätt kunna bli en tillgång i ekonomin, detta då som antagligen
genom att vara en egen företagare eller genom att själva vara anställda. I regionala
utvecklingsagendor, policydokument och tillväxtprogram lyfts ofta utbildning och
arbetserfarenhet som bra kvaliteter att inneha. För att sammanfatta är det inte bara
kollektiva egenskaper inom det sociala kapitalet som anses viktiga vid en regional
utveckling utan också även individuella egenskaper anses viktiga för ekonomisk
regional utveckling. Det finns alltså en slags uppfattning om vilken typ av medborgare
inom regionen som anses bidra med positiv regional utveckling. Problemet är dock att
alla medborgare inom regionen inte besitter dessa kvaliteter och egenskaper och då är
frågan hur dessa påverkas när regionförstoring och regional utveckling eftersträvas
(Syssner, 2008, s 44-45)?
Martin Korpi diskuterar i sin artikel Does size of local labour markets affect wage
inequality? a rank-size rule of income distribution (2008) hur större lokala
arbetsmarknader påverkar olika inkomstgrupper och anledningen till att det i sådana fall
blir en påverkan? Resultaten av Korpis undersökningar visar att det finns ett samband
mellan större lokala populationer och större skillnader mellan löner hos olika
inkomstgrupper. Ju större en lokal population blir, exempelvis genom större lokala
arbetsmarknadsregioner, desto större blir också inkomstskillnaderna mellan olika
inkomstgrupper (Korpi, 2008, s 213). Korpi fortsätter sin diskussion angående ämnet
och diskuterar om just varför dessa skillnader uppstår med ökande storlek på lokala
populationer. En orsak eller förklaring kan vara att inkomstskillnader mellan grupper är
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resultat av individuella olikheter i marknaden vad gäller vad som fås tillbaka i form av
utbildning och träning. Människor har olika förutsättningar vad gäller utbildning samt
träning och när en lokal arbetsmarknad blir större möjliggörs bättre möjligheter för
människor med dessa kvaliteter. (Korpi, 2008, s 213). Dock visar Korpis
undersökningar också att en del av förklaringen kan vara att de högsta inkomsttagarna
blir flera när en region blir större vilket gör att det ser ut som att det blir stora
inkomstskillnader, trots att dessa skillnader egentligen fanns även innan. Desto större
den lokala populationen är, desto större är löneskillnaderna ovanför medianen för
inkomst medan löneskillnaderna under medianen för inkomst står kvar på en liknande
nivå. Det vill säga, när storleken på den lokala populationen stiger, påverkas olika delar
av inkomstdistributionen på olika vis (Korpi, 2008, s 223-224).
För att mäta hur inkomstfördelningen förändras i takt med större lokala arbetsregioner
använder Korpi bland annat Gini koefficient metoden. Denna metod togs fram av
italienaren Corrado Gini. Detta index mäter just inkomstfördelningen över en
population där värdet 0 innebär en helt jämn inkomstfördelning medan värdet 1, som är
det högsta värdet, står för en total ojämn inkomstfördelning. USA har exempelvis en
hög andel av nystartade företag, låg inkomstskatt och ett samhälle som gärna ser
innovation. Ändå är inkomstfördelning i USA väldigt ojämn, med en högre GINI
koefficient än många andra länder i västra Europa. Dock visar data att USA har oftast
höga kompensationer för chefer och personer i VD positioner vid avgångar samtidigt
som industriarbetare har relativt låga löner jämfört med andra länder i västra Europa.
Typiskt för världens fattiga länder är att dessa oftast har höga GINI koefficienter. Dock
har det senaste decenniet, GINI koefficienten ökat dramatiskt i föredetta socialistiska
länder, både i Central- och Östeuropa. Detta har även skett i nyutvecklade länder i
Asien, så som Indien och Kina. Vissa menar att detta enbart är ett tecken på ny
utveckling och rörelse mot något bättre i dessa länder, något som sedan kommer gynna
alla i landet och därmed minska ojämnlikheterna vad gäller inkomstfördelningen. Andra
menar dock att denna utveckling bara kommer att fortsätta och därför kommer den
ojämna inkomstfördelningen att bestå. Hittills finns ingen forskning som med säkerhet
kan vissa vilka av dessa två påståenden som stämmer (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010,
s 94-95).
Även då denna uppsats huvudsyfte är att peka på hur olika inkomstgrupper påverkas av
regionförstoring är det även av vikt att visa, åtminstone grundligt, annan problematik
med regionförstoring. En sådan aspekt som är värd att nämna är jämnställdhet. Studier
visar att kvinnor och män ofta inte har samma förutsättningar eller får olika
konsekvenser av ett infrastrukturbygge som leder till regionförstoring. Exempelvis har
både utbildningsnivån och kön en stor betydelse för hur långt bort en person i
genomsnitt måste pendla mellan sin bostad och sin arbetsplats. Studier visar att ju högre
utbildningsnivå en individ har, desto längre bort brukar dennes arbetsplats infinna sig i,
det vill säga pendlingen blir längre ju högre utbildningsnivån är. Dessutom visar studier
att kvinnor har genomsnittligt närmare till sina arbetsplatser jämförelsevis med män.
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Detta kan sammanfattas i termen ”omland”, det vill säga över hur stort geografiskt
område en person rör sig. En högutbildad man rör sig oftast inom ett större omland än
en lågutbildad kvinna. Att planera för regionförstoring utan att ta till hänsyn för faktorer
som dessa kan bli problematiskt för vissa grupper. Konsekvenserna kan alltså bli olika
för människor av olika kön och utbildningsnivå (Friberg, 2008, s 260-261).
Utvecklingen har visat att lokala arbetsmarknader börjar omfatta ett allt större
geografiskt område. Detta har gjort att antalet lokala arbetsmarknader har blivit färre på
grund av att vissa har gått ihop med varandra. Detta kan självklart kopplas till
regionförstoring och ses oftast som något oproblematiskt samt något som inte bara
gynnar kommunerna utan även dess invånare. Problemet är dock, som tidigare nämnt,
att det ställs krav på individer som exempelvis studerar eller arbetar, att de ska vara
beredda att pendla allt längre sträckor. Ett antal konsekvenser av detta kan bli allt för
långa restider som leder till stress samt konservering av könsroller. Studier visar att
kvinnor oftast reser mindre, gör fler inköpsresor än män men mindre tjänsteresor samt
kör bil till jobbet i mindre utsträckning än män (Friberg, 2008, s 260-261).
Själva resan mellan hem och arbetsplats kan uppfattas olika av olika människor. Det
kan både vara en tyngd eller en avlastning och just därför påverkas människor olika
över att deras resor blir längre. Vad som uppfattas som tyngd respektive avlastning kan
bero på flera olika orsaker; en persons personlighet, kön, ålder och så vidare.
Exempelvis kan yngre människor ha det lättare att göra flera byten under en resa med
kollektivtrafik jämförelsevis med pensionärer (Friberg, 2008, s 272-273).
Ojämlikhet kan dock inte bara uppstå inom själva regionen utan också mellan olika
regioner. Forskare som har försökt att förklara regional tillväxt och ojämlikhet går i
stora drag att dela in i två separata grupper. Den första gruppen pratar om begreppet
”self-balance” och menar att regioner naturligt balanserar ut tillväxtpotentialen genom
perfekt fördelad mobilitet inom regionen och att resultatet av detta blir att ojämlikhet
inom regionen minskar. Den andra gruppen pratar istället om begreppet ”selfimbalance”, där dessa menar att om regioner styrs av marknaden kommer ojämlikheten
mellan individer inom regionen att öka. Detta baseras på antagandet att firmor kommer
vilja maximera sina vinster genom att lokalisera sig inom lågkostnadsområden och
arbetare kommer vilja maximera sina löner genom att flytta till områden med bättre
jobbmöjligheter (Aoyama, Murphy, Hanson, 2010, s 96).
Vissa forskare hävdar att marknadskrafter under kapitalism tenderar till att öka, och inte
minska ojämlikheter vad gäller den geografiska fördelningen av inkomst mellan olika
regioner. Olika ekonomiska utvecklingar kan skapa en uppåtspiral och en
multiplikationseffekt. Exempelvis om den ekonomiska aktiviteten ökar leder detta till
att inkomsten och köpkraften ökar hos hushåll vilket skapar mer jobb, detta i sin tur
ökar efterfrågan på varor och tjänster vilket skapar bättre möjligheter för verksamheter
och bidrar till ännu mer tillväxt inom regionen. Denna spiral kan dock lika gärna gå
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neråt varav resultatet blir att regionen i fråga får allt minskad tillväxt. Ojämn utveckling
mellan regioner uppstår när en region attraherar kapital och arbetskraft från en annan
region vilket gör att den första regionen får ekonomisk tillväxt medan den andra
regionens tillväxt minskar. Denna process kallas för polarisation. Det finns dock också
trender som pekar på det motsatta. Att företag och verksamheter istället söker sig till
mindre regioner där tillväxten är mindre på grund av lägre hyror och så vidare. Dessa
typer av processer gör med tiden att regioner blir mer jämlika då de med mindre tillväxt
i dessa fall istället får ökad tillväxt under en viss period (Aoyama, Murphy, Hanson,
2010, s 97-98).

2.2.4 Nätverk

Studier har visat att det finns stora fördelar för firmor att dra nytta av genom att ingå i
nätverk med andra firmor. Dessa nätverk kan också förklara hierarkier i samhället,
varför vissa områden ser mer tillväxt eller varför vissa typer av firmor växer mer än
andra. Det går dock att skilja mellan ett nätverk och en marknad eller hierarki.
Marknader och hierarkier är enbart två standardorganisationer som kan bli
representerade genom konstruerarandet av ett nätverk med linjer och noder. Varje
marknad är en enskild nod som inte innehar några band med andra noder eller aktörer.
En hierarki däremot kan ses som ett centraliserat nätverk där majoriteten av
förbindelsen går till eller från en särskild nod. En vanlig definition på hur en typisk
nätverksform kan vara karakteriserad är att det är en organisation med olika aktörer där
dessa utför upprepande utbyten av olika relationer med varandra, dessa relationer kan
handla om utbyten av kunskap, av arbetskraft och så vidare (Podolny & Page, 1998, s
59).
Kunskap är alltså en av de olika anledningarna för att olika aktörer ingår i ett nätverk
med varandra. Detta kan handla om att ta vara på kunskap från aktörer som funnits en
längre tid i nätverket eller från nya aktörer. Studier visar dock att aktörer gärna fortsätter
ett lyckat samarbete med en aktör och är mer villiga att lita på denna aktör än en helt ny.
Därför är just förmågan att lita på de andra i nätverket viktigt för hur pass bra utbytet av
kunskap ska fungera (Podolny & Page, 1998, s 62). Mario Vale (2011) pratar också om
nätverks fördelar samt om kunskap och nämner hur viktigt det är att aktörer som till
exempel olika företag ingår i nätverk med varandra. Anledningen till att detta är viktigt
är eftersom det leder till bra möjligheter där företagen i fråga inte bara kan ha utbyte av
arbetskraft utan också utbyte av kunskap samt teknologi. Just kunskap utvecklas bättre
när företag är i nätverk och denna kunskap kan sedan användas till skapande av nya
teknologier och göra företagen mer konkurrenskraftiga jämförelsevis med andra företag
som inte ingår i nätverk. Vale säger dock även att olika typer av kunskap har sämre eller
bättre möjligheter att utbytas eller förflyttas mellan olika aktörer. Den kunskapen som
Vale kallar för know why, analytisk kunskap, överförs enklare mellan olika aktörer
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jämförelsevis med syntetisk kunskap (know how) eller symbolisk kunskap (know who).
Vale menar att detta kan medföra svårigheter för vissa att utbyta kunskap mellan
varandra, beroende på vilken typ av kunskap det handlar om. (Vale, 2011, s 413).
Aktörer kan ta vara på fördelarna med att ingå i ett nätverk genom att en av aktörerna i
nätverket innehar stor status. Detta kan handla om status där aktören i sig har stora
marknadsandelar eller är exempelvis stor och respektabel bland sin kundkrets. Studier
har visat att denna status kan sprida sig till andra aktörer som ingår i nätverk med denna
aktör. Denna spridning av status kan i sin tur ha stor betydelse för den ekonomiska
tillväxten, organisationstillväxten och så vidare. Just ekonomiska fördelar är ett tredje
exempel på fördelar som nätverk kan leda till. Exempelvis kan företag som ingår i ett
nätverk helt enkelt uppleva större ekonomisk tillväxt än tidigare. Detta kan bero på flera
olika orsaker och beror till stor del på hur företagen inom nätverket verkligen utnyttjar
samarbetet. Ett exempel kan vara att med hjälp av nätverket kunna minska
transaktionskostnader eller andra kostnader för logistik eller liknande. Ett utarbetat
samarbete och organisation vad gäller logistik kan ha stora fördelar för företaget i fråga
och minska kostnaderna för dessa. Ett annat exempel på hur företag kan minska sina
kostnader är att dela på marknadsföringen. På detta sätt kan större marknadsandelar
täckas genom marknadsföring samtidigt som den totala kostnaden för marknadsföringen
egentligen minskas (Podolny & Page, 1998, s 64-65).

2.2.5 Utbildningens roll inom regioner

Crevoisier och Jeannerat säger i sin artikel, Territorial Knowledge Dynamics: From the
Proximity Paradigm to Multi-location Milieus, Crevoisier att dagens kunskapsbaserade
ekonomi är bestämd av en konsekvent och oavbruten mobilisering av kunskap i hopp
om att göra en analys av resultat från handlingar och därefter komma på nya lösningar
och handlingar som kan tillämpas på ett bättre och effektivare sätt. Detta menar de är en
ständigt pågående process som sker i dagens samhälle (Crevoisier & Jeannerat, 2009,
1223).
Dock är begreppet kunskap svårt att definiera vad det exakt innebär. Begreppet kunskap
är ett av dessa ord som alla vet vad det betyder tills vi tvingas att definiera det. Men det
är ett begrepp som idag ses av många forskare som en av de mest viktiga faktorerna som
bidrar till utveckling i den moderna ekonomin. Inom den ekonomiska geografin finns en
stark ömsesidig förståelse angående hur viktig just kunskap är för vår ekonomi och för
den regionala utvecklingen. Dock är problemet som sagt att vi ofta inte kan ge en exakt
definition av begreppet. Det finns flera olika definitioner i olika litteratur och ett
exempel på en definition är att substantivet kunskap innebär den rationalistiska strategin
som behandlar kunskap som ett faktiskt objekt medan verbet att ”kunna” istället handlar
om hur vi människor handlar i praktiken (Ibert, 2007, s 104).
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Goddard och Vallance (2011) diskuterar i sin artikel, Universities and regional
development, just vilken roll universitet har för den regionala utvecklingen. Ny kunskap
som produceras genom avancerad vetenskaplig forskning inom universitet är en vital
input för kunskapsbaserade industrier och verksamheter som ses av många akademiker
av stor vikt för den regionala utvecklingen inom en region. Ny typ av kunskap som tas
fram genom forskning i universitet är alltså värdefull för regioner då den erbjuder ny
teknologi och innovationer vilket skapar arbetstillfällen i regionen och gör regionen som
helhet attraktivare samt mer konkurrenskraftig. Kunskap som uppstår till exempel i
universitet kan dock också leda till så kallade spill overs som sedan företag och andra
aktörer kan ta del av . Dessutom kan dessa spill overs leda till att olika former av kluster
bildas inom regionen (Goddard & Vallance, 2011, s 425).
Studier visar dock att en rad olika faktorer spelar roll om utbildning ska kunna leda till
regional utveckling. Dels spelar den historiska industriella karaktären en region innehar
en viss roll men också till hur stor del verkligen högre utbildade involveras i den
regionala utvecklingen på olika sätt. Dessutom spelar det roll vilket typ av
utbildningssystem ett land har och olika policys i samhället som har att göra med
utbildningen. Studier visar också att regioner mår bra av att ha flera konkurrerande
universitet och institutioner jämförelse vis med ett enda universitet inom regionen.
Denna konkurrens tenderar till att drivas av utbildningsnivån och därmed också påverka
den regionala utvecklingen positivt. Dessutom krävs det ett samarbete och förståelse
mellan universitet, industrier och staten (Goddard & Vallance, 2011, s 425-426).
Forskning inom universitet, speciellt vad gäller forskning inom teknisk verksamhet är
viktig och erbjuder en vital input för regioners teknikbaserade kluster. Just forskningen
kan vara till stor del avgörande för hur pass bra eller vilka möjligheter ett klusterområde
inom regionen har att utvecklas. Självklart kan denna forskning och kluster handla om
andra former än teknikbaserade branscher, dock syns detta samband tydligast inom
dessa. Detta handlar om det tidigare nämnda begreppet ”spill overs”, vilket alltså
innebär kunskap som produceras i universitet som sedan andra aktörer inom samhället
kan ta del av och gynnas av. Dock är utbildning enbart en av flera faktorer som driver
kluster och hjälper dessa att utvecklas inom en region. Just utbildning kan exempelvis
till stor del hjälpa kluster av verksamheter att hitta kvalificerad arbetskraft i närområdet.
Detta då studenter inom regionen enkelt kan välja att stanna kvar inom samma region
och arbeta. Det är svårare att locka till sig arbetskraft från andra konkurrerande regioner
(Goddard & Vallance, 2011, s 426-427).
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2.3 Teorier om inkomstskillnader
2.3.1 Human Capital Theory

Födelsen av humankapitalteorin kom till år 1960 av Theodore Schultz. The Journal of
Political Economy publicerade två år senare i oktober 1962 volymen "Investment in
Human Beings” där just humankapitalteorin behandlades. Det var i denna volym flera
banbrytande idéer kom just angående detta ämne. Detta var idéer och tankar som
tidigare inte hade diskuterades och ämnet blev snabbt omtalat. Garys Becker monografi
från 1964, Human Capital, är kanske än av de mer kända och namnet Becker är något
som oftast nämns när denna teori diskuteras. Diskussioner kring teorin har sedan dess
bara fortsatt, inte alla har hållit med om den och det har väckts en del kritik mot teorin
genom åren (Blaug, 1976, s 827).
Gary Becker menar att vissa aktiviteter påverkar en individs framtid medan andra
aktiviteter påverkar samma individ i nutiden. Både inkomst och konsumtion kan
påverkas på detta viset. Exempelvis kan erfarenheten från en kurs på en jobbplats
påverka individens inkomst både vad gäller i nutiden och i framtiden, en ny bil påverkar
konsumtionen och en högskoleutbildning kan påverka båda dessa. Just utbildning är ett
exempel på en människas humankapital, andra exempel kan vara färdigheter, ambition,
talanger och så vidare. Att investera i en individs resurser, eller som det alltså också kan
kallas, en individs humankapital, kan påverka individens i fråga framtida inkomst.
Denna investering kan ske på flera olika vis. Detta kan alltså handla om som tidigare
nämnt om utbildningen, men även också investeringar som sjukvård, utbildning av
andra färdigheter och så vidare. Självklart har dessa olika investeringar också olika
effekt på inkomst och konsumtion. Detta beror på hur stora investeringar som läggs ner
samt vem dessa läggs på. Människor är olika och har olika förutsättningar, därav
påverkas dem olika av investeringar av dessa slag (Becker, 1962, s 9).
Det finns stora skillnader över hur olika människors ekonomi ser ut, det vill säga
inkomst och konsumtion. Detta både inom olika länder men också inom enstaka
familjer. Vad dessa skillnader beror på har diskuterats i diverse litteratur och studier.
Länge ansågs den enkla anledningen till dessa skillnader vara på grund av det fysiska
kapitalet eftersom rika människor har mer fysiskt kapital. Dock har studier visat att
andra faktorer förutom det fysiska kapitalet också har en stor roll till de inkomst- och
konsumtionsskillnader som finns. Denna roll visar sig vara större än tidigare anat. En av
dessa andra faktorer som anses ha en betydande roll är kunskap. Kunskap är just en
faktor som kan förbättras genom utbildning. Detta är en av anledningar varför
humankapitalteorin anses kunna förklara inkomst- samt konsumtionsskillnader mellan
människor (Becker, 1962, s 9).
Martin Korpi använder humankapital teorin i den tidigare nämnda artikeln Does size of
local labour markets affect wage inequality? a rank-size rule of income distribution
(2008) som underlag för att förklara hur större lokala arbetsmarknader påverkar
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inkomstgrupper. Korpi menar att denna teori är en av den mest använda teorin för att
förklara inkomstskillnader, både mellan individer men också generellt inom samhället.
Som tidigare nämnt handlar teorin om i korta drag att inkomstskillnader mellan
individer är en konsekvens av investeringar i och tillgång till utbildning, jobbträning
men även andra egenskaper så som ambition, erfarenhet, intelligens, talang, vilja och så
vidare. Korpis argumentation till varför denna teori är användbar för att förklara hur
större lokala arbetsmarknader påverkar olika inkomstgrupper är relativt enkel och
okomplicerad. Om individer som är högutbildade är mer produktiva och har lättare att få
jobb med högre status än lågutbildade kommer detta också reflektera sig på deras
lönenivå, därför kan vi förvänta oss att inkomstskillnader kan till stor del bero på
distributionen av utbildning mellan individer. För att sammanfatta det går det att säga
att till en viss gräns, ju högre antalet högutbildade individer desto högre är de lokala
inkomstskillnaderna. Eftersom studier visar att antalet högre utbildade individer är fler i
större lokala arbetsmarknader jämförelsevis med mindre, drar Korpi slutsatsen att en
förstorad lokal arbetsmarknad också kommer leda till större inkomstskillnader mellan
individer. För att kunna stödja detta antagande samlade Korpi in data och statistik från
olika fall och resultaten av dessa undersökningar visar att hans antagande stämmer
(Korpi, 2008, s 213).
Det finns dock kritik mot teorin där kritiker bland annat menar att användare av teorin
försöker förklara alla inkomstskillnader i termer av humankapital. Ett av de ledande
alternativen till teorin är Joseph Stiglitzs ”Signaling Theory”. Stiglitz menar att
utbildning inte alls leder till ett humankapital, utan att den snarare fungerar som en
mekanism där individer med bättre förmåga och förutsättningar att utbilda sig kan
signalera dessa förmågor till potentiella arbetsgivare och på detta sätt få en högre lön än
genomsnittslönen. Teorin säger bland annat att arbetsmarknadens utveckling inte bör
bero på vad individer utbildar sig till, utan istället bero på hur väl de presterar
akademiskt i förhållande till andra studenter med liknande standardiserade provresultat,
eller eventuellt om de istället visar en stark arbetsmoral genom att välja en utmanande
utbildning. Denna teori menar alltså att utbildning leder till att det är lättare att skilja
mellan människors förmåga och talang, då det blir lättare att skylta med den förmåga
som en individ innehar. Anhängare till humankapitalteorin pekar dock på empiriska
studier där tvillingar har studerats som har i stort sett samma förmågor men deras
inkomst har skiljt sig åt på grund av olika utbildningsnivå samt utbildningstid. Andra
studier har visat innebörden av att ha en högskoleexamen. Det finns siffror som visar att
individer som innehar en högskoleexamen får i genomsnitt 40 procent högre inkomst
när dessa börjar arbeta (Simkovic, 2012, s 7-8).
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2.3.2 Central Place Theory

En central ort är en plats som erbjuder varor och tjänster till salu. Teorin handlar om
distributionen av urbana orter beroende på varu– och tjänstehandelsaktiviteten. Den
handlar alltså om orters uppbyggnad och varför orter ser ut på ett visst sätt. Den
kändaste modellen inom teorin framtogs av Walter Christaller år 1930. Modellen går ut
egentligen på två olika variabler. Dels avståndet en kund kommer resa för att handla en
särskild vara eller tjänst men också minimum av affärsaktivitet som krävs för att ett
särskilt företag ska kunna gå runt. Christaler argumenterade att företag som säljer en
vara eller tjänst skulle placera sin verksamhet så nära kunderna som möjligt för att
minska på utgifter som exempelvis fraktkostnader. Christallers analyser visade att
strävan efter centralitet leder till en strukturerad sammansättning av nätverk formade
som hexagoner. Olika verksamheter är kopplade till detta nätverk där
standarsverksamheterna finns placerade nästan överallt i nätverket medan mer exklusiva
och eftertraktade verksamheter var placerade höge upp i hierarkin. Även om teorin
länge varit användbar i den akademiska världen och även applicerats i praktiken är den
enbart en förenkling på ett komplext system (Coe, Kelly, Yeung, 2007, s 291).
Teorin går alltså ut på att städer länkas ihop i hexagoner, där de största städerna eller
centra har stora hexagoner kring sig medan mindre städer eller centra har istället också
mindre hexagoner kring sig. Mönstret blir således som en bikupas struktur. Aneldningen
till att olika industribranscher är utspridda i olika städer är som tidigare nämnt att dessa
måste täcka sina kostnader och vill placera sig så nära kunden som möjligt. Därför
innehar större städer eller ibland enbart den största staden de typer av industribranscher
och verksamheter som kräver stor kostnad men som samtidigt har stor efterfrågan.
Industribranscher samt verksamheter som kräver mindre kostnader är istället placerade i
mindre städer kring dessa eller denna stora stad. Dessa kan dock också vara placerade i
större städer. Genom att tänka på det som en hierarki går det att säga att ju längre upp vi
går i hierarkin desto fler blir de specialiserade och professionella branscherna samt
verksamheterna. För varje steg upp vi rör oss i hierarkin läggs en eller flera extra
branscher och verksamheter till. Därför går det att säga att en större lokal arbetsmarknad
har en mer diversifierad lokal verksamhetsstruktur än en mindre lokal arbetsmarknad.
Martin Korpi (2008) menar att studier pekar på att just detta antagande stämmer i de fall
som tas upp i Korpis artikel. Detta är fall där svensk data har använts och visar 75
procent av alla industribranscher visar sig står i relation med storleken på den lokala
arbetsmarknaden. Korpi menar att teorin är användbar för att förklara inkomstskillnader
i växande regioner på grund av två anledningar. Dels för att teorin ger en förklaring till
den geografiska uppdelningen av vart olika jobb finns. Om vissa jobb ger högre lön än
andra går teorin att använda för att just förklara inkomstskillnader inom regioner. För
det andra, om tankarna går till hierarkierna, kommer städer högt upp i hierarkin inneha
verksamheter och industribranscher som är speciella för just dessa städer, det vill säga
dem finns inte i mindre städer. Detta kommer göra att arbetskraften som behövs för

27

dessa städer skiljer sig ifrån arbetskraften i de mindre städerna vilket kan förklara varför
lönenivåerna också skiljer städerna emellan (Korpi, 2008, s 214-215).
Som tidigare var avstånd nämnt en av de faktorer Christaller använde sig av för teorin.
Avståndet i sig är beroende av flera olika faktorer, allt ifrån populationens storlek,
inkomst distributionen till transport faciliter med flera. Därför handlar inte avståndet
enbart om den maximala distansen en individ skulle tänka sig att resa för att köpa en
vara eller tjänst vid en central plats. Avståndet är också speciellt för lika typer av
människor, vilket gör att varje vara och tjänst har sitt egna maximala avstånd. Dessutom
är inte avståndet format som en cirkel utan har en mer oregelbunden form likt en stjärna
(Beavon, 1977, s 19).
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3. Empiri
3.1 Förväntningar av Ostlänken i Norrköping – Presentation av respondenter
För att få reda på vilka effekter som förväntas bli av Ostlänken i Norrköping
genomfördes 4 intervjuer. Intervjun med Linda Apelgren, chef för översiktplaneringen
på Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, genomfördes den 12 april genom telefon.
Linda intervjuades för hennes mer översiktliga kunskaper vad gäller staden Norrköping
men också regionen som helhet. Hon har dessutom deltagit i planerandet av Ostlänken
och behandlat bygget bland annat i den gemensamma översiktplanen för Linköping och
Norrköping som hon var med att ta fram. Därför är hennes kunskapar givande för att se
vilka potentiella effekter ett bygge av Ostlänken kan leda till för staden Norrköping men
också för resterande delar inom regionen.
Intervjun med Josef Erixon, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Norrköping,
genomfördes den 16 april genom telefon. Anledningen att Josef intervjuades är att han
har god insikt i planeringen vad gäller Ostlänken och har genom sitt arbete som
planarkitekt goda kunskaper angående vilka förändringar eller effekter som kan ske i
staden på en mer detaljerad nivå, alltså för ett eller flera mindre områden inom staden.
Då det finns ett antal områden i Norrköping som kommer bli mer påverkade av bygget
än andra är det också intressant att se just hur dessa kommer bli påverkade, vilka
förändringar som kommer ske i dessa och så vidare?
Intervjuerna med två anonyma verksamhetsägare i Norrköping genomfördes på plats i
Norrköping den 26 april. Respondent A är en man i 40 års åldern och har drivit sin
verksamhet, en bilförsäljning, på Södra Butängen i Norrköping i snart 10 år.
Respondent B, som också driver liknande verksamhet där olika tjänster erbjuds till
bilägare, har haft sin verksamhet i ett antal år på platsen. Anledningen till att dessa två
verksamhetsägare intervjuades var på grund av deras lokalisering av sina verksamheter.
Södra Butängen är ett område i förvandling, ett område som kommer att påverkas
genom bygget av Ostlänken och därmed på ett eller annat sett påverka
verksamhetsutövarna på platsen i framtiden. Eftersom intervjuer redan genomförts med
tjänstemän inom kommunen var det av intresse att få ett annat perspektiv, från andra än
tjänstemän, av vilka effekter som ett bygge av Ostlänken kan leda till. Dessa två
verksamhetsägare kan därför dela med sig av viktig information och inblick över hur
dem ser på situationen.

3.1.2 Förväntningar av Ostlänken i Norrköping

Enligt Linda är Ostlänken en förutsättning för den fortsatta utvecklingen i den
gemensamma storstadsregionen. Regionen är tänkt att fungera som en gemensam
arbetsmarknadsregion och i detta kommer Ostlänken i sig ha en stor roll.
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Kapacitetsförbättringarna
kommer
leda
till
att
den
gemensamma
arbetsmarknadsregionen kommer bli större och bättre, bland annat förväntas pendlingen
att förbättras inom regionen. Just pendlingen har en stor roll för den framtida
utvecklingen i regionen då målet är bland annat att den lokala arbetsmarknaden ska
växa. Erbjuds fler människor att pendla längre sträckor på kortare tid än tidigare skapar
detta förutsättningar för att fler exempelvis kan välja att bo i Norrköping medan dessa
jobbar i Stockholm eller någon annan stad. Dessutom skapar detta självklart
förutsättningar för att pendlingen in till Norrköping från andra städer ökar. Detta
kommer i sådana fall att gynna näringen som helhet i staden. Hela konceptet gemensam
storstadsregionen bygger på goda kommunikationer inom regionen och därav har just
Ostlänken en viktig roll för den fortsatta utvecklingen. Linda tillägger också att namnet
den Fjärde Storstadsregionen är något som inte använts på Stadsbyggnadskontoret, utan
att namnet den Gemensamma Storstadsregionen föredras. Detta är också namnet som
används i den gemsamma översiktplanen för Linköping och Norrköping. Stockholm
benämner sig inte själva som den första storstadsregionen och då ses det ganska logiskt
att inte heller Norrköping-Linköping ska kalla sig efter en siffra (Apelgren, 2013).
Vad gäller vissa av de förväntade effekterna av Ostlänken som beskrivs i den
gemensamma översiktplanen för Linköping och Norrköping, baseras många av dessa på
genomförda studier eller studerandet av tidigare liknande fall. Vissa av dessa förväntade
effekter inom regionen baseras på en analys som föregick planen vid namn Gemensam
marknad och framtid. I denna tas nationalekonomiska resonemang upp, tabeller och
diagram presenteras i relation till den gemensamma storstadsregionen. I denna
presenteras också hur regionens kommuner ligger till och presterar relativt med andra
kommuner i Sverige. Detta för att kunna ge en potentiell framtida bild över hur det kan
komma att se ut i framtiden. Dock menar Linda att den förväntade
befolkningsutvecklingen mer är som en målbild än en prognos. Det har studerats vad
som krävs för att en region ska anses som en väl fungerande storstadsregion och utifrån
detta har mål ställts. Linda menar att det mer är en fördelning av en tänkt utveckling
eller målsättning än en prognos. Vilka effekter som förväntas uppnås av att knyta ihop
kollektivtrafiken på ett bättre sätt i situationer där två städer ligger nära varandra baseras
bland annat på tidigare liknande fall. Bland annat ett fall i USA, Saint Paul,
Minneapolis. Dock säger hon samtidigt att det inte finns ”jätte mycket” studerande
liknande fall (Apelgren, 2013).
När jag nämner de teorier som säger att inkomstskillnader ökar i takt med att den lokala
arbetsmarknaden blir större säger Linda att hon inte känner igen detta resonemang.
Men hon nämner dock att det eventuellt kan ha att göra med differentiering av
verksamheter, att storstadsregioner oftast upplever hög specialisering av verksamheter.
Denna specialisering upplevs inte i mindre lokala arbetsmarknadsregioner, utan i dessa
upplevs istället mycket mångsyssleri. Detta kan eventuellt skapa olika inkomstnivåer
och en annan sorts inkomstutveckling i regionen i takt med att den blir större. Detta
eftersom mer specialiserade former av verksamheter kräver också en annan typ av
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arbetskraft, en arbetskraft som har kunskaper i just det själva verksamheten är
specialiserad på. I vissa fall kan denna typ av arbetskraft ha en högre inkomst en
arbetskraft i verksamheter som inte är specialiserade. Detta kan då driva upp nivån på
antalet höginkomsttagare inom regionen (Apelgren, 2013).
Vad gäller utbildning tror Linda att utbildningsnivån borde öka när kommunikationerna
blir bättre. Hon pekar på att Norrköping har en lägre utbildningsnivå jämförelsevis med
Linköping. När en stad har lägre utbildningsnivå är det allt viktigare att kunna erbjuda
utbildning nära och att den är lättillgänglig. Hon menar också att bättre möjligheter att
pendla kommer leda till att allt fler väljer att bo kvar i regionen även fast dessa studerar
utanför regionen. Dessutom kan det också bli omvänt att allt fler från andra regioner
väljer att studera i Linköping eller Norrköping. Kvaliteten på själva utbildningen i
regionen kan också bli bättre på grund av att forskare eller professorer då lättare kan
pendla in till regionen (Apelgren, 2013).
På frågan om andra orter och kommuner förutom Linköping och Norrköping kommer
att gynnas mindre från ett bygge av Ostlänken menar Linda att i en riktig
storstadsregion växer inte denna på grund av sina grannars bekostnad. Hon menar att
grannkommunerna gynnas utav att motorerna Linköping och Norrköping upplever stark
utveckling. Återigen lyfts bättre pendlingsmöjligheter något som gynnar regionen i
helhet och något alla kommuner ska tjäna på (Apelgren, 2013).
Josef Erixon har liknande tankar som Linda. Han tror att konsekvenserna av Ostlänken
på staden Norrköping som helhet kan bli stora, främst för att bygget ska gå igenom
delar av staden som idag används som verksamhetsområden. Dessa områden förväntas
att förändras från verksamhetsområden till innerstadsområden på sikt, bland annat ska
drottningsgatan förlängas till ett av dessa områden. Anledningen till detta är de
tankegångar som finns idag att många tjänsteföretag och bostäder lämpar sig bra i
stationsnära lägen. Det område som främst påverkas av bygget och där denna förändring
av verksamheter och uppkomst av bostäder förväntas ske är området Södra Butängen.
Dock påverkas flera andra områden som tidigare sagt och på längre sikt kan ytterligare
områden också påverkas. Just Södra Butängen, eller Nya staden som den kallas för i
fördjupningen av översiktplanen för resecentrum och Södra Butängen, ska bli en
blandad stadsdel som ska vara väl integrerad med Norrköpings innerstad. Stadsdelen
ska egentligen fungera som en fortsättning på den nuvarande innerstaden. Tanken är att
det i framtiden ska finnas cirka 6000 boende och cirka 6000 arbetande inom stadsdelen
(Erixon, 2013).
Just nu arbetas det med att hitta nya platser för verksamheterna som finns på Södra
Butängen. Flera av dessa kan komma att tvingas flytta på grund av bygget medan andra
måste flytta för att hyrorna förmodligtvis kommer bli höjda. När det gäller just Södra
Butängen har denna diskussion pågått ett längre tag och olika ersättningsområden har
studerats. Dock är detta bara en tidig fas och det återstår en del innan klara planer
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fastställts vad som exakt kommer att hända med verksamheterna som måste flytta.
Många av dessa verksamheter vill fortfarande befinna sig centralt i staden vilket blir
problematiskt med det förväntade markvärdet efter bygget av Ostlänken. Målet är att
hitta klusterområden för dessa verksamheter då många av dessa idag ingår i nätverk
med varandra på olika vis. Därför ser både staden och verksamheterna gärna att dessa
nätverk behålls även i framtiden. Därför kommer det att försöka undvikas att bara sprida
ut verksamheterna runt om i kommunen. Josef menar att om det idag finns ett kluster
eller ett nätverk som verksamheterna tjänar på gäller det för kommunen att skapa
samma förutsättningar för detta om nu verksamheterna måste flytta i framtiden (Erixon,
2013).
Kommunen har allt mer jobbat med för en tydligare vision vad gäller att säga vilka
områden i staden som ska ha vilken etikett, det vill säga vilken typ av verksamhet som
ska befinna sig i respektive område. Inom kommunen pratas det mycket om blandstad,
dock ska de verksamheter som har möjlighet att klara av högre hyror genom höjt
markvärde självklart också ges möjlighet att finnas kvar på sin nuvarande plats. Det
finns en strävan efter att åtminstone behålla en del av den karaktären som dessa
områden innehar idag. Målet, som är kopplat till blandstadsbegreppet, är att det
exempelvis inte ska finnas rena bostadsområden utan att det även ska finnas olika
sorters verksamheter inom dessa. Det ska finnas olika former av funktioner under olika
tider på dygnet vilket gör att området blir levande (Erixon, 2013).
Det har redan idag förekommit flera möten med verksamheter där fastighetsägare och
aktör har bjudit in för att diskutera framtiden. Josef nämner dock att kommunen gärna
ser att de verksamheter som kommer tvingas att flytta stannar kvar på sin nuvarande
lokalisering så länge det går. Detta samtidigt som planering bedrivs för att hitta nya
områden för dessa. Han nämner dock att vissa verksamheter kan passa bra i området
även efter ombyggnaden. Detta främst närmast det framtida spårområdet där det krävs
mer ”grova” verksamheter som klarar av buller från spåret. Just på dessa områden
kommer det inte vara möjligt att exempelvis bygga bostäder, byggnader för handel eller
för andra liknande ändamål, just på grund av bullret (Erixon, 2013).
Vid diskussionen angående den förväntade utbildningsnivån i staden efter bygget av
Ostlänken menar Josef att bygget enbart kan påverka utbildningen positivt. Studenter
kommer erbjudas möjligheten att studera i andra städer samtidigt som dessa bor kvar i
Norrköping. Samtidigt kommer studenter från andra städer lättare kunna studera i
Norrköping med hjälp av bättre kommunikationer. Detta kommer medföra att
utbildningsnivån, antalet högutbildade som väljer att bo i Norrköping och att arbeta i
Norrköping kommer att öka (Erixon, 2013).
Vad gäller eventuella framtida ökade inkomstskillnader efter bygget av Ostlänken
menar Josef att hans bedömning är att genom en utveckling av staden ökas alla
sektorers och branschers möjlighet att utvecklas. Han menar att det skapas
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arbetstillfällen inom hela spannet, det villa säga inom alla branscher. Han avslutar med
att säga att den stora fördelen är att en större arbetsmarknadsregion fås genom bygget av
Ostlänken vilket underlättar att människor får arbete (Erixon, 2013).
De både intervjuade verksamhetsägarna nämner att det idag finns ett starkt nätverk
mellan de olika verksamheterna i området. Just fordonrelaterade verksamheter finns det
gott om i Södra Butängen och dessa verksamheter har på ett eller annat sett ofta kontakt
med varandra. Det handlar främst om utbyte av information men också kunskap. Även
om många av dessa är konkurrenter till varandra menar båda respondenterna att
samarbetet är starkt. Det hjälper att alla är samlade på en och samma plats vilket gynnar
samarbetet. Den geografiska ytan på Södra Butängen är förhållandevis liten och det är
därför tätt med verksamheter på denna yta. Även om det idag är möjligt att hålla kontakt
med verksamheter emellan som inte befinner sig på samma plats är det dock till stor
fördel att dessa är lokaliserade så pass nära varandra som dem är idag. Båda säger att
det har funnits kontakt med kommunen men de ställer sig något tveksamma till om det
verkligen kommer hittas en lösning som gynnar alla. Det optimala hade varit om det
hade fått vara som det är idag då Södra Butängen är ett utpräglat industriområde som
fungerar bra. Respondent A nämner att han tänker stanna kvar i området så länge som
det är möjligt, detta just på grund av det goda uppbyggda nätverket som finns och att
han litar på att kommunen kommer hitta ett nytt verksamhetsområde som kommer att
fungera minst lika bra. Respondent B har dock inte samma positiva syn på det hela. Han
menar att han inte litar och inte tror att kommunen kommer hitta ett lika bra fungerande
verksamhetsområde. Därför vill han så tidigt som möjligt flytta sin verksamhet för att
sakta bygge upp den på denna nya plats (Verksamhetsägare A & B, 2013).
Respondenterna menar att ett bygge av Ostlänken kan leda till både positiva och
negativa effekter beroende på från vilket perspektiv som det ses på. Det handlar dock
också mycket om enstaka omständigheter och kan egentligen gå lite hur som helst. I
bästa fall gynnas alla, i sämsta fall kommer många missgynnas, främst
verksamhetsutövarna på Södra Butängen. Det beror till stor del på hur kommunen
lyckas lösa omplaceringen av verksamheterna. De båda menar att en höjd hyra är inget
som någon av dem klarar av så som det ser ut i dagsläget. Därför kommer de, även om
möjligheten erbjuds att stanna, vara tvungna att flytta sina verksamheter. De planer som
finns visar att området kommer att få en het annan karaktär i framtiden. Med bygget av
Ostlänken och ett nytt resecentrum kommer Södra Butängen plötsligt få en mycket mer
central plats i staden. Detta kommer att driva hyrorna uppåt, verksamheter kommer
flyttas, verksamheter som kan stanna men inte har råd med den höjda hyran måste också
flytta, in kommer istället ”finare” bostäder som dem beskriver det och verksamheter
som lämpar sig i ett mer centralt läge med högre hyror, exempelvis detaljhandeln. En ny
typ av branscher kommer till området helt enkelt medan de gamla drivs bort. Dock
behöver detta inte enbart vara negativt om det går att lösa omplaceringen av
verksamheterna på ett bra sätt. Ökat invånarantal, som Ostlänken förväntas leda till på
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längre sikt, är självklart positivt för alla typer av verksamheter i staden
(Verksamhetsägare A & B, 2013).
I det stora hela menar respondenterna att effekterna för staden som helhet kommer att
bli positiva. De är dock osäkra hur det kan påverka inkomsten på individnivå, det vill
säga om inkomstfördelningen i staden kan påverkas. Med högra inflyttningstryck,
möjligheter till bättre utbildning och nya typer av branscher i staden gör detta att det kan
bli en högre andel höginkomsttagare i staden. Detta påverkar i sådana fall
inkomstfördelningen i staden. Detta beror dock självklart på vilka typer av branscher
som uppstår i staden, hur hyrorna utvecklas, vilka som flyttar in, hur utbildningen i
staden utvecklas och en rad andra faktorer (Verksamhetsägare A & B, 2013).

3.2 Erfarenheter i Strängnäs av Svealandsbanan
Intervjuer genomfördes med Lennart Nilsson och Arne Rutgersson på plats i Strängnäs
kommunhus den 17 april. Arne jobbar som chefsutredare och Lennart jobbar som
infrastrukturstrateg på Strängnäs kommun. Båda har stor erfarenhet i sina respektive
roller och har jobbat under en lång tid i Strängnäs kommun. Anledningen till att en
intervju genomfördes med dem var på grund av deras kunskaper vad gäller
Svealandsbanan och dess inverkan på Strängnäs. Just denna kunskap är lite olika då
Lennart bidrar mer med en bild utifrån infrastrukturplaneringen medan Arne istället
bidrar mer med en översiktlig bild utifrån hela kommunens perspektiv.
Lennart Nilsson berättar hur idén om Svealandsbanan dök upp. Han själv var med under
denna tid då idéer angående olika infrastruktursatsningar för Strängnäs började
diskuteras under mitten av 1980-talet. Dessa diskussioner var föranledda av att
Strängnäs hade blivit av med den dåvarande järnvägen år 1983. Diskussionerna gick ut
på hur förbindelsen mellan Strängnäs och Stockholm skulle se ut då det redan under
denna tid fanns ett samband mellan dessa två. Själva tanken från början, och målet var
att komma på en lösning hur en bra busstrafik ska utvecklas, en busstrafik som skulle
ersätta den nyligen nedlagda järnvägen. Uppdraget för konsulten som anlitades var
alltså hur busstrafiken skulle utvecklas, vart dessa skulle gå, kostnaden och så vidare. På
detta sätt var länstrafiken också involverade i planerandet (Nilsson, 2013).
Lennart Nilsson menar att det låg i tiden under denna tidpunkt att järnvägar skulle
läggas ner. Det naturliga scenariot var därför att förbindelsen till Stockholm skulle i
framtiden bestå av busstrafik. Ingen tänkte egentligen på att en ny järnväg skulle byggas
då järnväg inte byggdes under denna tid utan snarare lades ner som tidigare nämnt.
Under 1985-1986 kom idén om Mälarbanan dock. Då uppstod en diskussion också för
Strängnäs del att en järnväg eventuellt skulle kunna byggas istället för att enbart satsa
på busstrafik, vilket var tanken innan. Dock beskriver Lennart dessa diskussioner som
väldigt trevande eftersom det inte egentligen fanns några pengar för ett järnvägsbygge.
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Det pratades därför istället om mindre upprustningar av befintliga spår. Dessa idéer
rullade på i och med att diskussionerna fick fotfäste och att banverket bildades under
denna tid. Det tog sig en tid dock innan diskussionerna fick ordentligt fotfäste. Ett tag
motsatte sig bland annat Länsstyrelsen dessa idéer. De ville istället se en
expressbussutredning istället för en järnvägsutredning. En utredning som togs fram
under denna tid och som visade vilka förväntade arbetsmarknadseffekter ett bygge av en
järnväg skulle ha fick fotfäste hos landshövdingen. Bland annat visade utredning att en
minskad överarbetslösenhet kunde uppnås och detta var menar Lennart ett resonemang
som fick gehör. Så småningom fick därför idéerna om järnväg uppbackning från
länsnivå. Lennart menar dock att en av huvudanledningarna till att järnvägen tillslut
byggdes var att det fanns en lokal politiker i Eskilstuna som hade god förankring
centralt som hela tiden drev idén framåt politiskt. Just det politiska är oftast, nästan
alltid, avgörande om sådana här liknande projekt ska lyckas eller ej (Nilsson, 2013).
Arne Rutgersson berättar istället om den allmänna bilden ur kommunens synvinkel. Han
börjar med att beskriva hus Strängnäs var på 1960-talet. Det var en stillastående ort som
egentligen inte alls växte och hade en svag koppling med den stora arbetsmarknaden.
Det var militär, kyrka, utbildning och liknande som fanns i orten under denna tid. På
1970-talet fanns en befolkningsökning i orten på en procent om året. Han beskriver
orten som en sovande ort under denna tid med dåliga kommunikationer (Rutgersson,
2013).
Arne fortsätter och säger att Strängnäs, från att ha varit denna sovande ort, drabbades i
början av 1980-talet av väldigt stor arbetsnedläggelse, bland annat mentalsjukhuset som
lades ner där över 700 arbetsplatser försvann. Detta blev en kris i kommunen då 700
arbetsplatser anses som väldigt mycket för en kommun i Strängnäs storlek. Det fanns
dock sjukhusarbetsplatser i närområdet i regionen, bland annat i Eskilstuna och i
Stockholm. Detta gjorde att det blev på något sett en första start på pendlingen. Bilden
blev nu så tydlig över situationen samt fördelarna pendling skulle leda till. Bland annat
uppstod frågeställningar hur Strängnäs skulle klara sig om orten inte var en del av
arbetsmarknadsregionen eller åtminstone blev på något sätt en bättre del av denna
region? Om folk kunde erbjudas bättre pendlingsmöjligheter inom regionen skulle orten
kunna vinna otroligt mycket på detta. Just detta, menar Arne, spelar stor roll i varför
järnvägen tillslut byggdes. Det skapade på något sett opinion för att bygget skulle
genomföras. Innan fanns stor skepsis till dessa typer av projekt (Rutgersson, 2013).
Arne tillägger att idag finns det tankar om dubbelspår på Svealandsbanan då det finns
ett behov av detta. Han ställer sig dock frågande till personer som undrar och inte kan
förstå sig på varför inte dubbelspår planerades i första taget. Han menar att det fanns
några stycken eldsjälar som drev frågan angående järnväg, sedan fanns det väldigt
många som motsatte sig detta. Med så mycket motstånd från alla möjliga instanser var
det inte möjligt att under denna tid även föreslå att dubbelspår skulle byggas. Lennart
säger dock att det redan under denna tid fanns vissa som nämnde att det borde byggas
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dubbelspår, dock insåg dessa ganska snabbt att det inte fanns något gehör för att driva
denna fråga framåt (Rutgersson, 2013).
Banan invigdes år 1997, dock menar Lennart att det ska hållas i åtanken att precis vid
detta skede så inleddes en expansion i ekonomin och en ökad rörlighet på
arbetsmarknaden inleddes också under denna tid. Människors beteende angående
resande hade börjat ändras, folk var villiga att röra sig allt mer över större områden och
resa mer vad gäller tidsmässiga avstånd också. Avstånden mellan arbetsplats och bostad
blev allt större. Detta medverkade till att Svealandsbanan fyllde viktiga behov och blev
ett framgångsrikt projekt. Redan 2002 drog staten igång en idéstudie över hur
kapaciteten ska kunna ökas på banan. Just detta diskuteras fortfarande idag och visar,
enligt Lennart, hur svåra och tidskrävande dessa typer av projekt faktiskt är. Arne
tillägger att dessa typer av projekt oftast upplever stor vånda, dramatik och kritik för att
efteråt framstå som de mest självklara och något som borde genomförts utan tvekan
Nilsson & Rutgersson, 2013).
På frågan om tidigare liknande infrastrukturprojekt hade studerats för att se effekterna
och konsekvenserna av dessa svarar Arne att den gruppen som arbetade med bland
annat denna fråga under planeringsstadiet kom fram till att det inte fanns andra liknande
tidigare projekt i Sverige. Detta handlade då om projekt där en helt ny järnväg, eller där
en ort som tidigare hade varit utan järnväg nu fick järnvägsförbindelser. Det fanns inget
att studera i Sverige där en ort hade gått från i princip ingenting till full skala. Arne
nämner dock att utlandsexempel studerades, i detta fall ett projekt som genomfördes i
Vendome Frankrike. Detta för att samla information hur detta projekt hade fungerat, hur
det planerades, vilka effekterna var och så vidare (Rutgersson, 2013).
Pendlingen diskuteras återigen av Lennart. Han nämner att av den arbetsföra
befolkningen som bor i kommunen är det cirka 45 procent som jobbar i en annan
kommun. Just den siffran har fördubblats under perioden sen Svealandsbanan byggdes
till och med idag. Han nämner återigen att en av anledningarna, förutom att just banan
byggdes, kan vara att människors beteende vad gäller resande helt enkelt har förändrats
genom tiden. Vi är mer villiga att resa över allt större sträckor, det handlar om sträckor
som vi inte var villiga att resa över innan. Just pendlingen är något som är tydligt att det
har ökat i Strängnäs. Arne diskuterar vad behovet av en större arbetsmarknad egentligen
ger? Dels är det tillkomsten av fler jobb och fler jobb som dessutom matchas av en ökad
utbildningsnivå. Fler människor studerar längre, tar en akademisk examen, på en
arbetsmarknad som allt växer och skapar fler kvalificerade jobb. Detta skapas under
förutsättningen att vi har ändrat vårt beteende vad gäller pendling samt att vi samtidigt
får tekniska förutsättningar som gör det möjligt att pendla mellan arbetsplats och hem.
Arne menar att allt egentligen hänger ihop. Om det inte hade skett en tillväxt av
kvalificerade jobb, då skulle ingen vara intresserad av att bo i Strängnäs och pendla till
jobb som inte egentligen finns. Om inte utbildningen hade ökat hade det inte funnits
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många studenter som pendlar. Han menar att det aldrig är en enskild faktor som är
avgörande utan att flera olika faktorer påverkar varandra (Nilsson & Rutgersson, 2013).
När just utbildningen diskuteras pratar Arne som ett mönster för hur inflyttningen ser ut
till Strängnäs. Han menar att denna består till stor del av högutbildade,
hökinkomstfamiljer från Stockholms län. Det finns självklart nyanser i detta men dessa
är det stora antalet enligt Arne. Väldigt många effekter uppstår av detta menar Arne. En
effekt är att bostadspriserna har ökat, dock har detta skett i en jämn takt med exempelvis
Stockholms bostadspriser. Bostadspriserna i Stockholm ligger ungefär lika långt över
bostadspriserna i Strängnäs som läget var för ungefär 10 – 15 år sedan. Vad gäller typen
av branscher inom orten har det skett ett skifte sedan Svealandsbanan byggdes. Den
dominerande branschen idag inom orten är byggbranschen. Då handlar det om
småföretagsamhet, en- och småmansföretag allt från elektriker till olika andra former av
hantverkare. Anledningen till detta är just på grund av de personer som flyttar till
Strängnäs. Många av dessa vill renovera sina hus och lägenheter. Detta har sin del i,
som tidigare diskuterat att det är just högutbildade och höginkomsttagare som till stor
del flyttar in till Strängnäs. Dessa har större kraft att konsumera i orten. Arne menar att
den lokala marknaden i samhället blir starkare när människor som har högre inkomst
flyttar in till orten. På frågan om detta kan ha påverkat inkomstsskillnaderna inom
kommunen och om detta hade diskuterats innan svarar både Lennart och Arne att det
inte hade diskuterats innan. Däremot pratades det om de positiva effekterna på den
kommunala ekonomin detta skulle leda till. Arne tillägger dock att förändringar inom
samhället, just vad gäller inkomstfördelningen är en process som sker på lång tid, inget
som går att se kortsiktigt. Han menar att när de säger att dem får en inflyttning av
Stockholmare som har bra inkomster så får dem en lokal skjuts på ekonomin men
helheten rör sig mycket långsammare. Därför är detta viktigt att detta sker för att det blir
som ett lokomotiv som drar staden framåt. Eftersom om det blir fler som konsumerar
varor och tjänster, skapas också fler jobb i olika servicenäringar. Detta skapar
arbetstillfällen åt många olika sorters människor, beroende på ålder, inkomst och så
vidare. Detta skapar ett förbättrat läge för alla, även för de som inte har höga inkomstare
(Rutgersson, 2013).
Vad gäller befolkningsutvecklingen säger Lennart att Strängnäs i stort sett vuxit i
samma takt sedan 1971. Järnvägens tillkomst har självklart haft en positiv effekt på
befolkningsutvecklingen i orten. Dock är det själva innehållet i befolkningsutvecklingen
som har förändrats sedan Svealandsbanan byggdes. Just som tidigare nämnt att det
handlar om högutbildade och höginkomsttagande barnfamiljer från Stockholms län.
Dessutom har utflyttningen av studenter hejdats något. Det är inte längre absolut
nödvändigt att studerande i Strängnäs verkligen måste flytta till Stockholm eller
Eskilstuna när dessa ska påbörja sina studier. Det är möjligt idag att bo kvar i Strängnäs
men att pendla till dessa orter där universitet och högskolor finns (Nilsson, 2013).
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3.3 Effekter av Svealandsbanan på folkmängd, utbildningsnivå, pendling och
inkomstfördelning i Strängnäs
En statistisk jämförelse mellan Strängnäs och Värnamo genomförs samt redovisas för
att visa likheter och skillnader mellan dessa orter under samma period. Detta för att visa
om och hur i sådana fall utvecklingen skiljer sig mellan en ort där
infrastruktursatsningar i hopp om regionförstoring har genomförts och en annan ort där
liknande satsningar inte har genomförts. Detta skapar förhoppningsvis en potentiell bild
för hur utvecklingen kan se ut i Norrköping efter att Ostlänken byggs och regionen
knyts närmare andra regioner, i detta fall främst med Stockholmsregionen. Det är dock
viktigt att påpeka, vilket också framgick av intervjuerna som genomfördes, att
infrastruktursatsningar enbart är en del av anledningarna till varför en ort utvecklas på
ett visst sätt. Andra faktorer förutom detta har också påverkan på utvecklingen av orten i
fråga. Dock kan en jämförelse mellan Strängnäs och Värnamo under perioden ett antal
år innan Svealandsbanan byggdes och ett antal år efter ge en bild på vilken påverkan
infrastruktursatsningar av detta slag kan ha, detta då dessa två orter är av liknande
storlek och folkmängd. Anledningen till att den redovisade perioderna skiljer sig åt
mellan de olika tabellerna och diagrammen är på grund av vilken tillgänglig statistik
som finns. Statistiken som presenteras gäller för hela kommunerna, det vill säga inte
enbart för huvudorterna. En tågresa mellan Strängnäs och Stockholm tar i dagsläger
cirka 50 minuter med direkttåg som körs av SJ Regional. Den snabbaste tågresan mellan
Värnamo och Göteborg är också med SJ Regional, dock tar denna cirka 135 minuter
vilket är cirka 85 minuter mer än vad en resa mellan Strängnäs och Stockholm tar.
Mellan Värnamo och Malmö finns det inget tåg som går direkt utan minst ett byte måste
göras, den snabbaste resan tar cirka 145 minuter med ett byte (SJ). Dessa siffror visar
närheten de båda orterna har till en eller flera av Sveriges tre största städer.

3.3.1 Folkmängd

Diagram 1 visar befolkningsutvecklingen för Strängnäs och Värnamo mellan åren 1982
till 2012. Strängnäs hade år 2012 en population på 33072 invånare medan Värnamo
hade samma år en population på 33012 invånare. Svealandsbanan invigdes som tidigare
nämnt år 1997. Under detta år hade Strängnäs en population 28969 invånare medan
Värnamo hade en population på 31668 invånare. Detta betyder att under denna tidpunkt
hade Värnamo cirka 2700 fler invånare än Strängnäs. Sedan dess, det vill säga 15 år
senare efter att Svealandsbanan invigdes, har alltså Strängnäs population ökat med cirka
4100 invånare medan Värnamos population ökat med cirka 1350 invånare. Dock kan
denna liknande utveckling redan ses innan själva Svelandsbanan byggdes. 15 år innan
banan byggdes, år 1982, hade Strängnäs en population på 24351 invånare medan
Värnamo hade samma år en population på 30410. Från och med år 1982 till och med år
1997, då Svealandsbanan invigdes, hade Strängnäs en befolkningsökning på cirka 4600
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invånare medan Värnamo upplevde under samma period en befolkningsökning på cirka
1250 invånare. Detta visar att Strängnäs, redan innan Svealandsbanan invigdes,
upplevde en stark befolkningsökning jämförelsevis med Värnamo, till och med en
aningen större ökning än vad som har upplevts efter att Svealandsbanan invigdes.
Studeras enskilda år istället går det att se att Värnamos befolkningsutveckling per år har
varit mer jämn än Strängnäs befolkningsutveckling per år. Dock har Värnamo, sedan år
1997, upplevt fler år då kommunen har haft en negativ befolkningsutveckling. Detta har
skett under 4 tillfällen, år 1999, 2002, 2008 samt år 2009. Dessa år var alltså
populationen inom kommunen mindre jämförelsevis med året innan. Strängnäs i sin tur
har dock inte upplevt negativ befolkningsutveckling mellan åren 1997 till 2012, faktum
är att Strängnäs enda sedan år 1968 aldrig upplevt en negativ befolkningsutveckling per
år. Strängnäs har som nämnt haft en mer jämn befolkningsutveckling, dock har det i
deras fall också funnits år där befolkningsökning varit märkvärt större jämförelsevis
med andra tidigare år. Exempelvis var befolkningsökning år 1991 736 personer medan
den år 1992 var 373 personer. I genomsnitt per år ökade Strängnäs population mellan
åren 1982 till 1997 med cirka 310 personer per år. Samma siffra mellan åren 1997 till
2012 hamnar istället på cirka 270 personer. Den årliga befolkningsökning har alltså
varit något mindre sedan Svealandsbanan invigdes jämförelsevis med hur den var 15 år
innan den invigdes. Dess siffror kan ses i tabell 1 respektive 2 (SCB).
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Diagram 1, befolkningsutvecklingen för de båda kommunerna
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Befolkningsutvecklingen i Strängnäs
Årtal

Total befolkning Ökning från året innan Procentuell ökning från året innan
1982
24351
1983
24512
161
0,66%
1984
24715
203
0,83%
1985
24905
190
0,77%
1986
25130
225
0,90%
1987
25485
355
1,41%
1988
25841
356
1,40%
1989
26154
313
1,21%
1990
26835
681
2,60%
1991
27571
736
2,74%
1992
27944
373
1,35%
1993
28424
480
1,72%
1994
28607
183
0,64%
1995
28669
62
0,22%
1996
28766
97
0,34%
1997
28969
203
0,71%
1998
29161
192
0,66%
1999
29271
110
0,38%
2000
29610
339
1,16%
2001
29766
156
0,53%
2002
30015
249
0,84%
2003
30212
197
0,66%
2004
30522
310
1,03%
2005
30655
133
0,44%
2006
31152
497
1,62%
2007
31435
283
0,91%
2008
31715
280
0,89%
2009
32024
309
0,97%
2010
32419
395
1,23%
2011
32687
268
0,83%
2012
33072
385
1,18%

Tabell 1, befolkningsutvecklingen i Strängnäs
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Befolkningsutvecklingen i Värnamo
Årtal

Total befolkning Ökning från året innan Procentuell ökning från året innan
1982
30410
1983
30453
43
0,14%
1984
30495
42
0,14%
1985
30668
173
0,57%
1986
30737
69
0,22%
1987
30894
157
0,51%
1988
31040
146
0,47%
1989
31278
238
0,77%
1990
31315
37
0,12%
1991
31314
-1
0,00%
1992
31376
62
0,20%
1993
31533
157
0,50%
1994
31600
67
0,21%
1995
31582
-18 -0,06%
1996
31544
-38 -0,12%
1997
31668
124
0,39%
1998
31983
315
0,99%
1999
31970
-13 -0,04%
2000
32256
286
0,89%
2001
32275
19
0,06%
2002
32252
-23 -0,07%
2003
32350
98
0,30%
2004
32464
114
0,35%
2005
32700
236
0,73%
2006
32841
141
0,43%
2007
32930
89
0,27%
2008
32823
-107 -0,32%
2009
32753
-70 -0,21%
2010
32833
80
0,24%
2011
32934
101
0,31%
2012
33012
78
0,24%

Tabell 2, befolkningsutvecklingen i Värnamo
Det är även av intresse att se vilka människor som har flyttat till Strängnäs efter att
Svealandsbanan byggdes, med vilka menas i detta fall i vilken ålder och kön? Den
gruppen som har ökat mest i antal sedan år 1997 är män och kvinnor i åldern 65-74 år.
Tabell 3 visar att år 1997 bodde det 1138 män respektive 1315 kvinnor i denna ålder
inom Strängnäs kommun. Denna siffra för människor i denna ålder var år 2012 uppe i
2071 män och 2105 kvinnor. Antalet män i denna ålder hade alltså nästan dubblerats
och utvecklingen för antalet kvinnor var också nästan lika stor.
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Befolkningsutvecklingen för denna grupp var relativt stabil redan innan Svealandsbanan
byggdes, faktum är att den var stabil enda till och med år 2003 då en ökning på 42 män
respektive 24 kvinnor skedde jämfört med föregående år. Sedan dess har ökningen för
både kvinnor och män varit stor jämfört med tidigare år och jämfört hur utvecklingen
har sett ut för andra grupper. Exempelvis hade antalet män ökat med 145 personer och
antalet kvinnor med 159 personer mellan åren 2011-2012. De grupper där en minskning
på antalet personer har upplevts mellan åren 1997-2012 är män och kvinnor i grupperna
5-14 år, 25-34 år samt gruppen 45-54 år. Dock hade alla dessa tre grupper en positiv
befolkningsutveckling om siffror studeras från år 1982 till och med år 1997 då
Svealandsbanan invigdes. Detta kan ses i tabell 4. Antalet småbarn i kommunen, det vill
säga gruppen 0-4år, har ökat i antal med ungefär 100 för både pojkar och flickor under
perioden 1997-2012. Samma utveckling kunde mer eller mindre ses under perioden
1982-1997. Både kvinnor och män i grupperna 15-24 år samt 35-44 år har under
perioden 1997-2012 ökat med cirka 3000 personer. Denna stora ökning, även om en
viss ökning fanns, upplevdes inte inom dessa grupper mellan åren 1982-2012. Annars är
den gruppen som har haft den största befolkningsutveckling efter den tidigare nämnda
gruppen 65-74 år, män och kvinnor i gruppen 55-64 år. År 1997 bodde det 1447 män
och 1458 kvinnor inom denna grupp i Strängnäs kommunen. Siffrorna för år 2012 låg
på 2124 män samt 2150 kvinnor, en ökning med cirka 650 personer i antal för både
kvinnor och män sedan Svelandsbanan byggdes. Denna starka ökning upplevdes inte
mellan åren 1982-2012 utan under denna period låg ökning för antalet män istället cirka
150 och ökningen för antalet kvinnor låg på strax under 200 i antal (SCB).
Jämförs dessa siffror med liknande statistik under samma period för Värnamo kommun
ses vissa likheter. Tabell 5 visar att de två åldersgrupper som har upplevt mest
befolkningsökning under perioden 1997-2012 är, som i Strängnäs fall, åldersgrupperna
55-64 år och 65-74 år. Dock har befolkningsökningen under denna period inte alls varit
lika kraftig som den har varit i Strängnäs för de båda grupperna. Dock bodde det år
1997 både fler kvinnor och män i de båda grupperna jämförelsevis med antalet som
bodde i Strängnäs kommun under samma år. Det har upplevts enbart en minimal ökning
i antalet småbarn, åldern 0-4 år, mellan perioden år 1997 till och med år 2012. Ökningen
i antalet pojkar var under denna period på ungefär 10 medan antalet flickor hade ökat
med 4 barn. De grupper där en minskning på befolkningsantalet har upplevts mellan
åren 1997 till och med år 2012 är grupperna 5-14 år, 25-34 år samt 35 – 44 år. Denna
minskning gäller för både män och kvinnor inom dessa grupper (SCB).
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Tabell 3, befolkningsutvecklingen för män och kvinnor i Strängnäs från och med år
1997
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Tabell 4, befolkningsutvecklingen för män och kvinnor i Strängnäs fram till år 1997
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Tabell 5, befolkningsutvecklingen för män och kvinnor i Värnamo från och med år 1997
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3.3.2 Utbildningsnivå

Vad gäller data för utbildning inom Strängnäs och Värnamo finns inte data tillgänglig
för samma perioder som tidigare redovisad statistik i denna uppsats. I detta fall finns
enbart data tillgänglig för perioden mellan åren 1985 och 2011. Studeras diagram 2,3
samt 4 ses det att utbildningsnivån, det vill säga antalet personer inom kommunen som
har en särskilt sorts utbildning, har i det stora hela öka i Strängnäs kommun. Det är
enbart två utbildningstyper där antalet har minskat mellan perioden år 1997 till år 2011.
Dessa två utbildningstyper är den förgymnasiala utbildningen som är kortare än 9 år
samt den gymnasiala utbildningen som sträcker sig på exakt två år. Vad gäller de två
eftergymnasiala utbildningsnivåerna, den som sträcker sig på mindre än tre år samt den
som sträcker sig på längre än tre år, har båda ökat i antal personer som innehar dessa
typer av utbildningsnivåer inom kommunen. I de presenterade diagrammen är de
förgymnasiala utbildningarna ihopsatta samt de eftergymnasiala utbildningarna förutom
forskarutbildning. Detta för att på ett tydligare sätt visa utvecklingen av antalet personer
inom förgymnasial, eftergymnasial samt forskarutbildning. Anledningen till
tidsseriebrottet vid år 2000 är på grund av att Utbildningsregistret hade genomgått ett
par kvalitetshöjande förändringer vid detta år vilket gör att en jämförelse med tidigare år
inte är rättvis. År 1997 var det 2348 personer inom kommunen som hade en
eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Antalet personer för samma
utbildningsnivå år 2011 låg istället på 2914 personer. Alltså en ökning på nästan 600
personer. Utvecklingen för densamma, fast under perioden år 1985 – 1997 låg istället på
en ökning på strax över 1000 personer. Den eftergymnasiala utbildningsnivån på över
tre år är den utbildningsnivå som haft störst ökning i antalet personer. År 1997 fanns det
1970 personer under denna utbildningsnivå medan det år 2011 fanns 3957 personer,
detta alltså en ökning på cirka 2000 personer under denna period. Studeras återigen
samma utveckling fast under perioden år 1985 till och med år 1997 hamnar istället
ökningen på cirka 700 personer. Vad gäller personer med forskarutbildning fanns det år
1997 76 personer under denna utbildningsnivå medan samma siffra år 2011 låg på 194
personer. Denna starka ökning upplevdes inte under perioden år 1985 – år 1997, under
denna period låg ökningen på cirka 20 personer (SCB).
Värnamo kommun har inte upplevt samma positiva ökning som Strängnäs kommun i
antal personer inom kommunen som har en eftergymnasial utbildning. Vad gäller
antalet personer med en eftergymnasial utbildning kortare än tre år fanns det år 1997
2290 personer inom denna kategori. År 2011 hade denna siffra ökat till 2711 personer,
en ökning med strax över 400 personer. Vad gäller antalet personer med en
eftergymnasial utbildning längre än tre år fanns det år 1997 1384 personer under denna
kategori inom kommunen. 2011 var denna siffra uppe på 2831 personer, en ökning på
cirka 1550 personer. Antalet personer med forskarutbildning har varit på en jämn nivå,
vilket kan ses som nämnt om diagram 4 studeras. År 2011 fanns det 46 personer inom
denna kategori som bodde i Värnamo (SCB).
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Diagram 2, antalet personer med förgymnasial och gymnasial utbildning

Diagram 3, antalet personer med eftergymnasial utbildning i Strängnäs och Värnamo
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Diagram 4, antalet personer med forskarutbildning

3.3.3 Pendling

Statistik framtagen från SCB över hur pendlingsutvecklingen har sett ut i Strängnäs och
i Värnamo inom perioden år 1993 till och med år 2011 ses i diagram 5. Både inpendlare
över kommungräns och utpendlare över kommungräns har ökat i Strängnäs sedan
Svealandsbanan invigdes år 1997. Inpendlare över kommungräns låg år 1993 på 1318
personer. Fram till år 1997 var utvecklingen vissa år positiv medan den var negativ för
andra år och just år 1997 låg antalet inpendlare över kommungräns på 1378 personer.
Mellan år 1997 och år 1998 hände egentligen inte mycket men redan till år 1999 hade
antalet inpendlare kraftigt ökat jämförelsevis med tidigare år. År 1999 var antalet
inpendlare över kommungräns 2450 personer, detta är en ökning från nivån under år
1997 på strax över 1000 personer. År 2011 var denna siffra uppe på 2378 personer.
Alltså har antalet inpendlare över kommungräns ökat med exakt 1000 personer sedan
Svealandsbanan byggdes. Vad gäller utpendlare över kommungräns kan en liknande
utveckling ses, dock något starkare. Från år 1993 till år 1997 låg antalet utpendlare över
kommungräns på strax över 4000 personer. Sedan Svealandsbanan byggdes har antalet
utpendlare ökat kraftigt jämförelsevis med tidigare år. Siffran för antalet utpendlare över
kommungräns låg år 2011 på 6753 personer. Detta är en ökning med cirka 2400
personer sedan år 1997. Antalet personer som bor och arbetar inom kommunen har ökat
med cirka 800 personer under perioden år 1997 till och med år 2011, detta kan ses i
diagram 6 (SCB).
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Vad gäller pendlingen för Värnamo kommun var antalet inpendlare över kommungräns
på 2660 personer år 1997. Denna siffra låg på 3561 personer år 2011. Detta är en ökning
på cirka 900 personer under perioden. Antalet utpendlare över kommungräns har haft en
något större ökning. Antalet utpendlare låg år 1997 på 2109 personer medan denna
siffra hade ökat till 3199 personer år 2011. Detta är en ökning på strax under 1100
personer. Antalet personer som bor och arbetar inom Värnamo kommun har mer eller
mindre hållit sig på en jämn nivå. Siffran för antalet personer som bor och jobbar inom
kommunen år 1997 var uppe på 13468 personer. Siffror för detta år 2011 var istället på
13611 personer. En ökning med cirka 150 personer (SCB).

Diagram 5, utveckling av pendlingen i Strängnäs och Värnamo
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Diagram 6, antalet personer som bor och arbetar inom Strängnäs och Värnamo

3.3.4 Inkomstfördelning

Tabell 6 visar antalet personer i Strängnäs inom olika inkomstklasser under perioden år
2000 till år 2011. Anledningen till att inte tidigare år tas hänsyn till är att det inte finns
tillgänglig statistik för dessa år för just dessa inkomstklasser. Antalet personer inom
inkomstklasserna som sträcker sig från 1000 kronor till 239 000 kronor i inkomst per år,
har minskat sedan år 2000. Exempelvis har antalet personer som tjänar mellan 200 000
kronor till 239 000 kronor per år gått från 3192 personer år 2000 till 2520 personer år
2011. Detta är en minskning med cirka 650 personer. Däremot har de högre
inkomstklasserna ökat i antalet personer under respektive inkomstklass sedan år 2000.
En inkomstklass där antalet personer har ökat stort jämförelsevis med andra
inkomstklasser för samma period är inkomstklassen 400 000 kronor till 499 000 kronor.
År 2000 fanns det 482 personer inom denna inkomstklass, denna siffra hade ökat till
1964 personer år 2011, en ökning med cirka 1500 personer (SCB).
Tabell 7 visar samma sorts statistik fast för Värnamo kommun. Här ses ett liknande
mönster som i Strängnäs fall där alla inkomstklasser till och med 239 000 kronor i
inkomst per år har haft en minskning i antalet personer sedan år 2000. Dock har denna
minskning varit något kraftigare i Värnamos fall. Inom inkomstklassen 200 000 kronor
till 239 000 kronor fanns det år 2000 4059 personer medan det år 2011 fanns 2640
personer, en minskning med cirka 1400 personer. Även i Värnamos fall är
inkomstklassen som sträcker sig mellan 400 000 kronor till och med 499 000 kronor en
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av de inkomstklasser som ökat med mest personer jämförelsevis med dem andra. År
2000 fanns det 411 personer inom denna inkomstklass medan det år 2011 fanns 1534
personer, en ökning med cirka 1100 personer. Studeras både tabell 4 och 5 syns det
tydligt att Strängnäs haft en större ökning i antalet inkomsttagare inom inkomstklassen
500 000 kronor per år och uppåt jämförelsevis med Värnamo. Diagram 7,8 och 9 visar
just en jämförelse mellan Strängnäs och Värnamos utveckling vad gäller antalet
personer inom tre olika inkomstklasser under perioden år 2000 till och med år 2011
(SCB).
Diagram 10 och 11 visar hur utvecklingen för medelinkomsten och medianinkomsten i
Strängnäs kommun och Värnamo kommun har sett ut under perioden år 1991 till och
med år 2011. Utvecklingen visar att Strängnäs kommun haft en något starkare ökning i
medelinkomst inom kommun jämförelsevis med Värnamo kommun. Från och med år
1991 till och med år 1997 hade de båda kommunerna en någorlunda liknande
utveckling. Detta förändrades dock efter år 1997 då medelinkomsten i Strängnäs började
öka kraftigare. Exempelvis hade Strängnäs redan år 2008 den medelinkomst som
Värnamo hade år 2011. Studeras istället medianinkomsten ses inte samma liknande
starka utveckling i Strängnäs jämfört med Värnamo. Istället har de båda kommunernas
medianinkomster ökat i en mer jämn nivå jämförelsevis med medelinkomsten (SCB).
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Tabell 6, antalet personer efter olika inkomstslag i Strängnäs
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Tabell 7, antalet personer efter olika inkomstslag i Värnamo
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Diagram 7, antalet personer som har en inkomst mellan 160 000 – 199 000 kronor per
år

Diagram 8, antalet personer som har en inkomst mellan 240 000 – 279 000 kronor per
år
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Diagram 9, antalet personer som har en inkomst på 500 000 kronor per år och över

Diagram 10, utveckling av medelinkomsten
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Diagram 11, utveckling av medianinkomsten
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4. Slutsats och analys
4.1 Förväntade effekter i Norrköping av Ostlänken och potentiellt utfall hur det
kan bli
Som tidigare nämnt var syftet med denna uppsats att ge en potentiell bild för hur
Norrköping kan påverkas efter att Ostlänken byggs. För att ge denna potentiella bild
krävdes det dock att tidigare liknande infrastrukturprojekt studerades, i detta fall
Svealandsbanan i Strängnäs kommun, för att se hur utvecklingen blev i detta fall vad
gäller aspekter som folkmängd, utbildningsnivå, pendling och inkomstfördelning. För
att försäkra sig om att effekter av just Svealandsbanan tog till hänsyn i den studerade
statistiken för Strängnäs kommun studerades också en annan ort, Värnamo, där inte
liknande infrastruktursatsningar har genomförts. Därför kunde en jämförelse ske mellan
dessa två orter och därmed se vilka avvikelser och likheter det finns för dessa två orter.
Vad som är viktigt att ha åttanken, vilket också framgick av de genomförda
intervjuerna, är att Svealandsbanan inte fungerat som en ensam faktor till varför
utvecklingen har sett ut som den gjort i Strängnäs under de senaste 15-16 åren. Det
finns andra faktorer som självklart också har en inverkan dock står det klart att
Svealandsbanan har haft en stor roll i denna utveckling, då den knöt Strängnäs kommun
närmare med Stockholmsregionen.
Vad gäller den Fjärde Storstadsregionen har det framgått att det finns flera förväntade
effekter av ett bygge av Ostlänken. Bygget av Ostlänken kan tänkas ha inverkan på flera
olika nivåer. På en nationell nivå är det tänkt att Ostlänken i framtiden ska leda till ett
förbättrat nationellt resande. Detta främst genom att den tillsammans med
Götalandsbanan ska förbättra resandet mellan de tre största städerna i Sverige men
Ostlänken ska också gynna resandet inom den nordiska triangeln. Det vill säga mellan
de tre nordiska huvudstäderna, detta alltså på en mer internationell nivå (GÖP
Linköping och Norrköping, 2010, s 32).
Vad gäller min frågeställning vad syftet och förväntningarna är med Ostlänken och vad
detta bygge kan innebära för Norrköping utifrån faktorer som befolkningsmängd,
pendling, utbildningsnivå samt inkomstfördelning ger genomförda intervjuer, insamlad
statistik och studerad litteratur svar på detta. En av de förväntade effekterna, då
Ostlänken kommer förkorta resetiden till Stockholm bland annat, är regionförstoring.
Det kan därför mycket väl ske en utvidgning av den lokala arbetsmarknaden, att fler
människor är villiga och faktiskt pendlar över ett allt större geografiskt område. I detta
fall mellan den Fjärde Storstadsregionen till Stockholmsregionen. Ett bygge av
Ostlänken förväntas förbättra tillgängligheten vilket också påverkar mobiliteten. Det blir
lättare och snabbare för människor att exempelvis resa från Norrköping till Stockholm.
Just denna förbättrade tillgänglighet och mobilitet kan i sin tur ha olika effekter
(Rapport Ostlänken, 2011, s 14). Ostlänken är en förutsättning för den fortsatta
utvecklingen av regionen och för att regionen ska kunna växa som en
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arbetsmarknadsregion. Detta framgår av vad som kan läsa i den gemensamma
översiktplanen för Linköping och Norrköping men detta framgår också av de
genomförda intervjuerna. Linda Apelgren menar exempelvis att pendlingen är av stor
roll för den framtida utvecklingen av regionen då målet är att den lokala
arbetsmarknaden ska växa i storlek. Förbättrade möjligheter för pendlingen genom
kortare restider kommer att göra att fler människor är villiga att exempelvis bo i
Norrköping medan de har sina arbetsplatser i Stockholm. Detta kommer också ha en
inverkan på utbildningsnivån i staden. Fler människor kommer erbjudas möjligheter till
utbildning genom att den blir mer lättillgänglig. Detta har ungefär samma funktion som
arbetspendlingen, det vill säga fler människor får möjlighet att bo kvar i Norrköping
samtidigt som dessa studerar på andra orter, exempelvis i Stockholm. På längre sikt
förväntas därför kvaliteten på utbildningarna i staden höjas och utbildningsnivån i
staden höjas. Detta är en något som både Lina Apelgren och Josef Erixon håller med
om. Dessutom förväntas inte bara de två största städerna inom regionen, Norrköping
och Linköping, att gynnas av Ostlänken utan regionen som helhet förväntas gynnas av
Ostlänken och regionförstoring.
På en mer lokal nivå förväntas vissa områden i Norrköping, speciellt Södra Butängen,
påverkas på olika vis av ett bygge av Ostlänken. Det framgår bland annat genom de
genomförda intervjuerna med Josef Erixon och de två verksamhetsutövare i Södra
Butängen. Just Södra Butängen förväntas gå från ett verksamhetsområde eller
industriområde som det ses som idag, till ett innerstadsområde i framtiden efter att
Ostlänken har byggts. Bland annat ska drottningsgatan förlängas till området. Området
ska bli en väl fungerande innerstadsdel där cirka 6000 boende och cirka 6000 arbetande
ska finnas. Detta kommer att påverka de verksamheter som finns i området idag. Flera
av dessa kommer att tvingas att flytta till andra områden, många kommer inte att klara
av den förväntade höjda hyran i området. I framtiden förväntas det komma nya typer av
verksamheter till området, verksamheter som lämpar sig mer i stationsnära lägen där
exempelvis hyran oftast är högre. Det pågår ett arbete att hitta nya områden för de
verksamheter som kommer bli tvungna att flytta. Målet, enligt Josef Erixon, är att hitta
klusterområden då de flesta av dessa verksamheter ingår idag i olika former av kluster.
De ingår i nätverk med varandra, nätverk som både verksamheterna och kommunen vill
behålla.
Detta är alltså en sammanfattning på vad som har framgått vilka effekterna av
Ostlänken förväntas bli för Norrköping och den Fjärde Storstadsregionen. Studerad
litteratur samt genomförda intervjuer pekar på att detta är vad som kan förväntas ske,
dock är det självklart svårt att förutse vad som händer i framtiden. Att studera ett annat
tidigare liknande fall kan dock ge en potentiell bild över hur utvecklingen kan se ut för
olika aspekter, dessa aspekter är som tidigare nämnt folkmängd, utbildningsnivå,
pendling och inkomst. Dessa aspekter studerades alltså för både Strängnäs och
Värnamo, oftast under en period som utspelar sig mellan ett antal år innan samt ett antal
år efter att Svealandsbanan byggdes.
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Vad gäller folkmängden har som tidigare nämnt både Strängnäs och Värnamo idag en
liknande stor population på cirka 33000 invånare. Även om Strängnäs upplevt en
starkare befolkningsökning än Värnamo sedan Svealandsbanan invigdes behöver inte
detta betyda att just Svealandsbanan bidrog till denna starka befolkningsökning.
Strängnäs har upplevt en stark befolkningsökning även åren innan Svealandsbanan
byggdes, faktiskt något starkare vilket framgår i den tidigare redovisade statistiken för
folkmängd i de båda kommunerna. Det är dock av intresse att även studera
befolkningsutvecklingen för enskilda år. Sedan Svealandsbanan invigdes har Värnamo
haft flera år, fyra år, med negativ befolkningsutveckling. Strängnäs däremot har inte
haft ett enda år med negativ befolkningsutveckling sedan Svealandsbanan invigdes.
Återigen behöver dock detta inte betyda att Svealandsbanan är huvudfaktorn till detta.
Faktum är att Strängnäs aldrig, sedan år 1968, upplevt en negativ befolkningsutveckling
under ett år jämfört med tidigare år. Den årliga befolkningsökning för Strängnäs
kommun har varit något mindre sedan Svealandsbanan invigdes jämförelsevis med hur
den var 15 år innan den invigdes. De två åldersgrupper som har upplevt mest
befolkningsökning under perioden år 1997-2012 är samma för både Strängnäs och
Värnamo, åldersgrupperna 55-64 år och 65-74 år. Dock har befolkningsökningen under
denna period för Värnamo inte alls varit lika kraftig som den har varit i Strängnäs för de
båda grupperna. Det har upplevts enbart en minimal ökning i antalet småbarn, mellan
perioden år 1997 till och med år 2012 i Värnamo. Denna ökning är större i Strängnäs
dock upplevdes redan en stark ökning i antalet småbarn redan innan Svealandsbanan
byggdes. De grupper där en minskning på antalet personer har upplevts mellan åren
1997-2012 i Strängnäs är grupperna 5-14 år, 25-34 år samt gruppen 45-54 år. Dock
hade alla dessa tre grupper en positiv befolkningsutveckling om siffror studeras från år
1982 till och med år 1997 då Svealandsbanan invigdes. Vad gäller grupperna där en
minskning på befolkningsantalet har upplevts mellan åren 1997 till och med år 2012 i
Värnamo är personer mellan 5-14 år, 25-34 år samt 35 – 44 år. Denna minskning gäller
för både män och kvinnor inom dessa grupper (SCB).
En jämförelse mellan Strängnäs och Värnamo vad gäller pendling visar att utvecklingen
av inpendlingen har varit mer eller mindre lika för de båda kommunerna sedan
Svealandsbanan invigdes. Strängnäs har upplevt en något större ökning av inpendling
under denna period, ungefär med 100 personer fler än Värnamo. Dock var inte
utvecklingen alltid positiv för Strängnäs åren innan Svealandsbanan invigdes utan ett
uppsving av inpendling upplevdes först ett antal år efter att Svealandsbanan invigdes.
Dock har utpendling i Strängnäs kommun ökat kraftigt jämfört med utvecklingen i
Värnamo. Dessutom visar siffror att nivån på utpendlingen i Strängnäs var relativ jämn
åren innan Svealandbanan invigdes och den började öka kraftigt först efter invigningen.
Antalet som bor och arbetar inom kommunen har ökat mer i Strängnäs än i Värnamo
(SCB).
I det stora hela har Värnamo inte haft lika positiv utveckling som Strängnäs vad gäller
utbildningsnivån inom kommunerna sedan Svealandsbanan invigdes. Strängnäs har haft
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en starkare utveckling jämförelsevis med Värnamo i antalet personer med en
eftergymnasial utbildning kortare än tre år, eftergymnasial utbildning längre än tre år
samt antalet personer med forskarutbildning. Studeras hur utvecklingen såg ut innan
Svealandsbanan invigdes jämfört med efter i Strängnäs är det enbart den
eftergymnasiala utbildningen kortare än tre år som har haft en stark utveckling innan
Svealandsbanan invigdes. Antalet personer med eftergymnasial utbildning längre än tre
år samt med forskarutbildning har ökat kraftigt sedan år 1997. Det är enbart två
utbildningstyper där antalet personer har minskat mellan perioden år 1997 till år 2011 i
Strängnäs. Dessa två utbildningstyper är den förgymnasiala utbildningen som är kortare
än 9 år samt den gymnasiala utbildningen som sträcker sig på exakt två år (SCB).
Vad gäller inkomstfördelningen i de båda kommunerna är denna lika vad gäller hur den
har utvecklats till en viss gräns. Strängnäs skiljer sig kraftigt i antalet personer som har
en inkomst på över 500 000 kronor per år vilket även kan ses i det tidigare presenterade
diagram 9. Antalet personer inom denna grupp har ökat mer i Strängnäs än i Värnamo
sedan Svealandsbanan invigdes. Studeras medelinkomsten i kommunerna och
utvecklingen av denna syns det att Strängnäs haft en starkare ökning av denna
jämförelsevis med Värnamo. Dock har utvecklingen av medianinkomsten i stort sett
varit på samma nivå för de båda kommunerna (SCB). Utifrån intervjuerna framgick det
att majoriteten som flyttar till Strängnäs efter att Svealandsbanan invigdes är
högutbildade familjer som dessutom är höginkomsttagare.
Sammanfattningsvis går det att säga att de aspekter som skiljer sig mest på hur
utvecklingen har sett ut mellan Strängnäs och Värnamo är utbildningsnivån, pendlingen
samt inkomstfördelningen. Befolkningsutvecklingen har haft ett tydligt mönster för de
båda kommunerna, ett mönster som inte egentligen har brutits i Strängnäs fall sedan
Svealandsbanan byggdes. Pendlingen skiljer sig främst åt genom att Strängnäs har ett
större antal utpendlare jämförelsevis med antalet inpendlare. I Värnamos fall är det
tvärtom. Dessutom går det att se att utvecklingen av antalet utpendlare i Strängnäs
liknar utvecklingen av antalet personer som bor inom kommunen. De flesta som flyttar
till Strängnäs jobbar i andra kommuner, vilket också framgår utifrån de genomförda
intervjuerna. Utbildningsnivån har haft en mer positiv utveckling i Strängnäs
jämförelsevis med Värnamo sedan Svealandsbanan byggdes. Inkomstfördelningen har
som tidigare nämnt haft en liknande utveckling för de båda kommunerna till en viss
nivå. Antalet inkomsttagare med en inkomst på 500 000 kronor per år och mer har ökat
mer i Strängnäs än Värnamo. Detta visar alltså vilka skillnaderna och likheterna kan
vara i utvecklingen för dessa aspekter i ort där större infrastrukturprojekt har genomförts
och i en ort där liknande projekt inte har genomförts. Det ger därför också en potentiell
bild av hur dessa aspekter kan komma att utvecklas och förändras i Norrköping efter att
Ostlänken byggs.
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4.2 Påverkan på inkomstfördelning av infrastrukturprojekt vars mål är
regionförstoring och större arbetsmarknader
Själva huvudsyftet med denna uppsats är som tidigare nämnt att se om
infrastrukturprojekt, vars syfte är att leda till regionförstoring, kan få konsekvenser av
att det blir större inkomstskillnader inom regionen? För att svara på detta behövs de
studerade teorierna, litteraturen, intervjuerna och statistiken tas i beaktning. Human
Capital Theory används bland annat av Korpi som tidigare nämnt för att förklara varför
inkomstskillnader uppstår. Teorin försöker ge en förklaring till varför människors
ekonomi ser ut på ett visst sett. Tidigare troddes det att det enbart handlade om det
fysiska kapitalet, dock ses nu humankapitalet också som en förklaring till
inkomstskillnader i samhället. Just utbildning anses vara en viktig faktor inom
humankapitalet. En bra utbildning ger bra förutsättningar för att en viss individ ska
kunna få ett bra jobb och en bra lön (Becker, 1962, s 9). Om individer som är
högutbildade är mer produktiva och har lättare att få jobb med högre status än
lågutbildade kommer detta också reflektera sig på deras lönenivå, därför går det att
förvänta sig att inkomstskillnader kan till stor del bero på distributionen av utbildning
mellan individer. Studier visar att antalet högutbildade är fler i större lokala
arbetsmarknader jämförelsevis med mindre. Om en lokal arbetsmarknad växer i storlek
går det att förvänta sig att också antalet högutbildade individer också kommer att öka.
Eftersom dessa oftast har en högre lön jämförelsevis med lågutbildade individer går det
att anta att inkomstskillnaderna kommer att öka (Korpi, 2008, s 213).
Av intervjuerna som genomfördes framgick det att utbildningsnivån i Strängnäs har
ökat. Även om andra faktorer, förändring i vårt beteende vad gäller pendling och så
vidare, kan ha haft en roll i detta anses bygget av Svealandsbanan ha en stor roll i att
utbildningsnivån har ökat. Med bättre möjligheter för pendling till Stockholm eller
andra städer med eftergymnasialutbildning, exempelvis Eskilstuna, får fler studenter
möjligheten att bo kvar i Strängnäs samtidigt som dem studerar i andra städer. Som
presenterat i resultatdelen visar statistiken på att Strängnäs har haft en ökning på
utbildningsnivån sedan Svealandsbanan byggdes. Denna ökning har också varit starkare
än hur utvecklingen vad gäller utbildningsnivån har sett ut i Värnamo.
En annan teori som kan ge en förklaring till varför inkomstskillnader uppstår är den
studerade Central Place Theory. Teorin går alltså ut på att aneldningen till att olika
industribranscher är utspridda i olika städer är som tidigare nämnt att dessa måste täcka
sina kostnader och vill placera sig så nära kunden som möjligt. Därför finns de typer av
industribranscher och verksamheter som kräver stor kostnad men som samtidigt har stor
efterfrågan oftast i den största staden eller i större städer. Industribranscher samt
verksamheter som kräver mindre kostnader är istället lokaliserade i mindre städer kring
dessa eller denna stora stad. En större lokal arbetsmarknad har därför en mer
diversifierad lokal verksamhetsstruktur jämförelsevis med en mindre lokal
arbetsmarknad. Teorin är användbar i detta fall eftersom den ger en förklaring till den
62

geografiska uppdelningen av lokaliseringen av olika jobb. Om vissa jobb ger högre lön
än andra går teorin att använda för att just förklara inkomstskillnader inom regioner.
Verksamheter och branscher som enbart är speciella för större städer kräver en annan
typ av arbetskraft än verksamheter och branscher i de mindre städerna. Denna typ av
arbetskraft har oftast också en annan typ av lönenivå. Detta kan förklara varför
lönenivåerna skiljer sig städer emellan (Korpi, 2008, s 214-215).
Genomförda intervjuer visar att just Strängnäs har upplevt nya typer av branscher och
verksamheter i kommunen sedan Svealandsbanan byggdes. Strängnäs har efter att
Svealandsbanan byggdes kommit närmare Stockholm och de typer av verksamheter
samt branscher som just finns i Stockholm. Detta har bland annat gjort att majoriteten
av de som flyttar till Strängnäs är högutbildade, höginkomsttagande familjer från
Stockholm. Det är alltså familjer som väljer att bo i en mer ”lugnare” stad samtidigt
som de har möjlighete att pendla till sina jobb i Stockholm.
Blev det då större inkomstskillnader i Strängnäs efter bygget av Svealandsbanan? I
Strängnäs fall är det enkelt att svara på denna fråga. En blandning av vilka som flyttar in
till Strängnäs efter att Svealandsbanan byggdes, den ökade utbildningsnivån och
närheten till Stockholm har gjort att inkomstskillnaderna har ökat efter att
Svealandsbanan byggdes. Detta framgick av de genomförda intervjuerna men
framförallt av den insamlade statistiken, speciellt när Strängnäs jämförs med Värnamo.
Strängnäs har haft en kraftig ökning, jämförelsevis med Värnamo, i antalet personer
inom kommunen som har en inkomst på 500 000 kronor eller mer per år. Detta i
kombination med att antalet personer i de lägre lönenivåerna har minskat har gjort att
löneskillnaderna inom kommunen har ökat. Dock ses förändringarna, vilket även Korpi
lyfter fram, mest i de högra lönenivåerna. Både Strängnäs och Värnamo har liknande
utveckling vad gäller lönenivåerna under 500 000 kronor per år. Detta syns också i om
median- respektive medellönen studeras för de båda städerna. Medellönen har ökat
kraftigt för Strängnäs jämförelsevis med Värnamo medan medianlönen ökat mer eller
mindre i samma takt för de båda kommunerna.
Denna uppsats har visat vilka effekterna kan bli av ett infrastrukturbygge ämnat för
regionförstoring. Olika aspekter har studerats så som verksamheter, branscher,
utbildning och så vidare. Resultatet visar att inkomstskillnaderna har ökat i Strängnäs
sedan Svealandsbanan byggdes. Dock studerar inte denna uppsats konsekvenserna av att
just inkomstskillnaderna ökar i en kommun. Uppsatsen omfattning har helt enkelt inte
tillåtit detta och därför skulle detta vara något att rekommendera för fortsatta studier.
Uppsatsen har alltså inte tagit någon som helst ställning till om denna typ av
utvecklingen är positiv eller negativ för en kommun som upplever höjda
inkomstskillnader. Andra förslag för vidare studier är studerandet av flera orter och
jämförandet med flera andra orter som inte har haft liknande infrastrukturprojekt.
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