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Förord

Under arbetet med Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2010) har det blivit uppenbart att det gängse investeringsbegreppet inte är
helt användbart i regional utvecklingsplanering, samtidigt som investeringsfrågan är mycket viktig för regioners utveckling.
Det förefaller ofta tas för givet att alla vet vad det handlar om när det
talas om investeringar, även när det gäller regionala sådana, trots att det är
uppenbart att det inte finns någon entydig utgångspunkt. Sällan förs någon
egentlig diskussion om investeringsbegreppet som sådant och vad det borde
inkludera i ett regionalt sammanhang. Utgångspunkten är som regel de fasta
investeringar som ingår i nationalräkenskaperna – inte minst investeringar
i byggnader, maskiner och transportsystem. Men är detta tillräckligt? Är
definitioner från gårdagens industrisamhälle lika gångbara i dagens tjänstesamhälle? Knappast, med tanke på bl.a. humankapitalets växande betydelse
jämte det fysiska kapitalet, men också den allt mer trängande miljöproble
matiken och de satsningar som görs med avseende på att bevara en god
livsmiljö. Vi behöver helt enkelt en bredare definition för att åstadkomma ett
ur regionalekonomiskt perspektiv relevant investeringsbegrepp.
Syftet med denna förstudie är dels att diskutera vad som kan vara ett
relevant regionalt investeringsbegrepp och dels att övergripande belysa vilka
investeringar som görs i Stockholms län, vem som gör dem och under vilka
restriktioner/incitament de görs. Målet är att lägga grunden för ett fortsatt
arbete att bättre länka samman investeringsbehovet med det regionala
utvecklingsarbetet och de ambitioner och prioriteringar som anges i långsiktiga styrdokument som RUFS 2010.
Stockholm, juni 2011
Cecilia Lindahl
Regionplanerare
Tillväxt, miljö och regionplanering
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Sammanfattning

Med utgångspunkt i en diskussion om investeringar argumenteras i denna rapport
att fasta bruttoinvesteringar bör kompletteras med uppgifter om driftkostnader för
utbildning och FoU – inom såväl företag och organisationer som offentlig sektor – för
ett relevant regionalt investeringsbegrepp.
De fasta bruttoinvesteringarna ökar i Stockholms län räknat i löpande priser.
Ser man till hur stor andel av ekonomin i länet som går till fasta investeringar har
investeringarna sedan mitten av 1990-talet en svagt stigande trend, med en topp
kring 2000 då IT-boomen präglade regionen. Såväl de privata som de offentliga fasta
investeringarna uppvisar en svagt stigande trend, men de privata investeringarna
ökar något snabbare. Här behöver emellertid noteras att offentlig sektor lägger ut
investeringsbehov på såväl egna som privata bolag, vilket kan ge sken av en minskad
offentlig investeringsaktivitet trots att så inte behöver vara fallet.
Fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län som andel av BRP, procent.
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Källa SCB, SKL, Trafikverket, SL och Locum.

Jämfört med såväl riket som EU 15/25 samt OECD-länderna i genomsnitt ligger de
fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län som andel av BRP/BNP på en låg nivå.
Skillnaden uppgår till flera procentenheter. För att länet skulle ha legat på samma
nivå som riket år 2007 hade krävts ytterligare ca 38 miljarder i fasta bruttoinvesteringar. Man bör dock minnas att huvudstadsregionen är en utpräglad tjänste-/kunskapsekonomi medan t.ex. den kapitalintensiva industrin har en mycket begränsad
närvaro. Samtidigt förklarar inte detta hela skillnaden mot riket, och än mindre mot
EU/OECD, utan det är tveklöst så att de fasta bruttoinvesteringarna ligger på en låg
nivå i Stockholms län.
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Fasta bruttoinvesteringar som andel av BNP/BRP, procent.
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Breddas perspektivet till att även omfatta kunskapsinvesteringar (utbildning och
FoU), tillkommer ytterligare ca 66 miljarder kronor i investeringar i Stockholms
län och investeringarnas andel av BRP stiger för länet till ca 23 procent, sett till
2007 års siffror – att jämföra med ca 27 procent i riket, d.v.s. skillnaden består och
härrör till de fasta bruttoinvesteringarna. Omkring två tredjedelar av de regionala
investeringarna utgörs av ”hårda” fasta investeringar och en tredjedel av ”mjuka”
investeringar i utbildning och FoU. Det bör dock noteras att siffror saknas över
verksamhetsanknuten utbildning i såväl privat som offentlig verksamhet. Medräknat
verksamhetsanknuten utbildning skulle utbildning och FoU som investeringsområde
ligga på väsentligt högre nivå, sannolikt upp mot 80-90 miljarder kronor år 2007.
Totala investeringar i Stockholms län som andel av BRP, procent.

Procent
30
Totalt
25

Fasta bruttoinvesteringar

20

Utbildning och FoU

15
10
5
0
2001

2003

Källa SCB, HSV, SKL, Trafikverket, Locum, SL.

2005

2007

Investeringar i Stockholmsregionen 9

Summeras den totala bilden över investeringar inom olika utgiftsområden framgår
att maskiner och inventarier samt mark, byggnader och försörjningssystem tar i
anspråk de största resurserna, med drygt 75 miljarder vardera år 2008. Utbildningssystemet och FoU låg på knappt hälften, 33-35 miljarder, men då saknas verksamhetsanknutna utbildningsinsatser i redovisningen. Kanske något oväntat kommer
transportsystemet ut som det klart minsta investeringsområdet, med ca 11 miljarder
år 2008.
Inom vilka områden investeringar görs skiljer sig markant mellan olika aktörer.
Företagen, som står för mer än två tredjedelar av investeringarna, investerar främst
i mark, byggnader och försörjningssystem samt maskiner och inventarier. Därtill
allokeras betydande summor av företagen i FoU. Kommunernas investeringar härrör
i första hand till utbildningssystemet, medan betydligt mindre resurser läggs på
fasta investeringar i vägar, byggnader, maskiner, inventarier etc. Statens investeringar sprids tämligen jämt över transportsystemet, utbildningssystemet, FoU samt
maskiner och inventarier medan landstingets investeringar till stor del läggs i transportsystemet, SL inräknat, samt maskiner och inventarier, till stor del med koppling
till sjukvården.
Totala investeringar i Stockholms län per investeringsområde, miljarder kronor.
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Investeringsbegreppet

Investering är ett begrepp som används flitigt i en mängd sammanhang och situationer. Ordet är så vanligt förekommande att det oftast används utan vidare förklaring då lyssnaren/läsaren antas ha intuitiv förståelse av vad som menas. Men,
är det så självklart? Har vi alla samma utgångspunkter och ramar för tolkning av
begreppet i de sammanhang det används i? Självklart inte! Tvärtom är begreppet
till sin innebörd många gånger diffust och detta gäller inte minst när det används
i regionalekonomiska sammanhang. Men, låt oss ta det från början med hjälp av
Sandelin&Vilborg:
”Hur länge har vi investerat? Faktiskt inte mer än cirka hundra år!
Allvarligare uttryckt: Termen investering har som ekonomisk term
bara en relativt kort tid använts i svenskan. Den användes i första
upplagan av första delen av Wicksells Föreläsningar i national
ekonomi, som kom ut 1901, och detta årtal anges nu för första
kända belägg i nätversionen av Nationalencyklopedins ordbok.
Även i ett förarbete i Ekonomisk Tidskrift år 1900 använder
Wicksell ordet. Notabelt är att ”investering” trots avhandlingsämnet helt saknas två decennier tidigare i David Davidsons [1878]
doktorsavhandling Bidrag till de ekonomiska lagarna för kapitalbildningen. Det saknas även i Johan Lefflers [1881] lärobok Grundlinier till nationalekonomiken…”
”…Ursprunget är betydligt äldre. Investering härrör från latinet,
och kanske är det därför förvånande att det svenska ordet investering har översätts med något som inte liknar detta (collocatio
pecuniae och pecunia collocata) i den nyligen utkomna svensklatinska ordboken. Förklaringen är följande: Under antiken
betydde latinets investire (som för övrigt var ett sällsynt ord)
bara ”bekläda”. Under medeltiden ändrades innebörden till ”att
bekläda någon med ett ämbete (men även med befogenhet av
något slag)”. Den kommersiella användning-en tycks – liksom när
det gäller många andra handelstermer – ha börjat i italienskan,
och idén skulle ha varit ”att klä om sitt kapital, ge det en ny dräkt/
form”. Det är intressant att se hur innebörden stegvis har ändrats
så att man slutligen inte kan skönja den ursprungliga betydelsen.
I inledningen på artikeln om investering i Dickson, Luukkainen
& Sandelin [1992] ges den allmänna definitionen ”uppoffring
i nutiden i syfte att kunna öka inkomsterna i framtiden”, och
denna definition torde återspegla det nutida språkbruket. Den
ligger nära definitionen i Nationalencyklopedins ordbok: ”satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida
avkastning”. Inget finns kvar som för tankarna till kläder. De gamla
romarna skulle inte förstå den som i dag talar om investering.”
Ur Bo Sandelin & Ebbe Vilborg: Investering – gammalt ord med ny
innebörd. Ekonomisk Debatt 2002, årg. 30, nr 2
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Med investeringar avses vanligtvis de ekonomiska resurser som satsas på att öka realkapitalet i samhället, d.v.s. för att bygga ut eller modernisera produktionsapparaten.
Realkapitalets tillväxt är en betydelsefull faktor bakom den snabbt stigande materiella standarden i industriländerna under de senaste århundradena. Investeringar för
med sig teknisk utveckling, och en växande och moderniserad produktionsapparat
höjer människornas produktionsförmåga. På det viset är dagens välfärd i hög grad en
följd av gårdagens investeringar, och dagens investeringar lägger i sin tur grunden för
morgondagens produktivitetsökning och tillväxt.
Investering definieras i ett vidare perspektiv som allt införskaffande av resurser
som inte förbrukas omedelbart. Åtgärder som definieras som investeringar kostnadsförs inte omedelbart, utan utgifter fördelas över flera år med hjälp av årliga avskrivningar. Detta kan dock många gånger te sig mer som periodiserad konsumtion än
uppoffring i nutid i syfte att öka de framtida inkomsterna, d.v.s. uppnå avkastning.
Investeringar kan delas upp i två olika aktiviteter, nyinvesteringar och reinvesteringar. Nyinvestering är nya satsningar medan reinvestering görs när en avskriven/
förbrukad del byts ut och det inte är planerat underhåll. Underhåll innefattar satsningar som syftar till att bevara värdet av det som redan har investerats och inne
fattar även löpande kostnader. Distinktionen är emellertid allt annat än kristallklar
och det är ofta svårt att dra gränsen mellan investering och underhåll. En rekommendation som finns är att anpassa avskrivningstiden till den tekniska och funktionella
livslängden på byggdelar och anläggningsutrustning. Förlängs den tekniska och
funktionella livslängden av insatsen finns skäl att betrakta det som reinvestering. Om
inte är det att betrakta som underhåll.
I den offentliga statistiken omfattar investeringar fast bruttoinvestering, lager
investering samt nettoanskaffning av värdeföremål. Bruttoinvestering innebär investering före avdrag av periodens kapitalförslitning, d.v.s. värdeminskningen i tidigare
gjorda investeringar till följd av slitage. Nettoinvestering erhålls genom avdrag av
kapitalförslitning från periodens bruttoinvestering. Statistiken beaktar således
enbart fysiska investeringar, medan andra typer av långsiktig allokering av resurser,
t.ex. utbildning samt forskning och utveckling, inte räknas som investeringar utan
kostnadsförs direkt, i enlighet med gängse redovisningsprinciper.

Verksamhetsrelaterade kontra
allmännyttiga investeringar
Investeringar handlar ofta om att utöka eller förbättra en specifik verksamhet. I dessa
fall är avkastningen eller nyttan av investeringen till stor del internaliserad, d.v.s.
går att tydligt knyta till en specifik aktivitet i produktionsapparaten. I andra fall,
t.ex. när det offentliga investerar i infrastruktur, är avkastningen eller nyttan i hög
grad externaliserad, d.v.s. brett fördelad över hela samhället med dess invånare och
produktionsapparat.
En annan väsentlig skillnad mellan verksamhetsrelaterade och allmännyttiga
investeringar gäller avkastningen eller nyttobegreppet. Vid verksamhetsrelaterade
investeringar är ett ekonomiskt nyttobegrepp, d.v.s. monetär avkastning, som regel
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utgångspunkten för att motivera investeringen. Vid allmännyttiga investeringar är
målbilden ofta betydligt bredare. Det handlar då inte bara om att öka vinster eller
spara pengar, utan lika gärna om att t.ex. främja god folkhälsa, öka livskvalitet eller
förbättra miljön. Förvisso kan sådant också uttryckas i monetära termer, vilket görs
i samhällsekonomiska bedömningar om än med betydande metodologiska svårigheter, men investeringsbeslutet fattas sällan med samma uttryckliga koppling till
ekonomiska förtecken som vid flertalet verksamhetsrelaterade investeringar.
Gränsdragningen mellan verksamhetsrelaterade och allmännyttiga investeringar
är långt ifrån knivskarp. Många verksamheter har en tydlig allmännyttig prägel –
såsom de offentliga kärnverksamheterna vård, skola, omsorg – vilket gör att investeringsbeslut stundom både har att beakta de verksamhetsmässiga implikationerna
och de allmännyttiga effekterna. Många offentliga investeringar görs inte enbart för
att de går att räkna hem genom minskade kostnader eller ökade intäkter, utan också
för att de för med sig andra önskvärda effekter. Effekter som ekonomer förvisso
gärna operationaliserar i monetära termer, men som sällan på enkelt vis låter sig
fångas i kronor och ören.
Även privata aktörers verksamhetsrelaterade investeringar kan ha allmännyttiga
effekter, d.v.s. nytta som tillfaller en bredare målgrupp än företaget och dess kunder.
En privatbyggd golfbana attraherar exempelvis besökare som gynnar många andra
lokala aktörer inom hotell, restaurang, handel etc. Ett företags satsning på utökad
kapacitet kan även ge leverantörer och samarbetspartners möjligheter att vidga sin
verksamhet. För att inte tala om att privata satsningar lägger grunden för den skatte
finansierade sektorn, vilket ibland motiverar offentligt investeringsstöd till privat
verksamhet. Men, för den privata aktören är det i de flesta fall enbart den egna monetära och verksamhetsanknutna avkastningen som ligger till grund för investeringsbeslutet, vilket är en avgörande skillnad mot vad politiker har att väga in i samband
med investeringsbeslut.

Olika slags kapital
Investeringar handlar som nämnts om att bygga ut eller ackumulera kapital för att
öka samhällets produktionsförmåga. Det kan vara på sin plats att kort beröra vilka
slags ”kapital” av betydelse för samhällets utveckling och välfärd som förekommer i
debatten:
•

Naturkapital omfattar de resurser som naturen förser oss med som land, luft,
vatten, mineraltillgångar, växter och djur. De kan indelas i förnyelsebara (vind,
sol, skog m m) och icke förnyelsebara (olja, kol, mineraler m.m.). Naturresurser
kan vara utnyttjade eller outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta. De kan konsumeras och omvandlas till realkapital (nedan) samt tillhandahåller ekosystemtjänster till gagn för mänskligheten.1

•

Realkapital är det som människan har skapat med hjälp av naturkapital och eget
arbete, såsom byggnader, maskiner, inventarier, infrastrukturanläggningar m.fl.

1

http://www.ne.se/naturresurser
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materiella tillgångar av bestående värde, d.v.s. som inte förbrukas omedelbart vid
konsumtion.2
•

Finansiellt kapital är tillgång till pengar, bankmedel, placeringar och krediter
som kan användas för att göra inköp av olika varor och tjänster eller för att förvärva andra typer av tillgångar. Finansiellt kapital omfattar endast tillgångar som
kan användas som pengar, vilket innebär att byggnader och utrustning inte räknas som finansiellt kapital. Kontanta medel, nettot av befintliga bankkonton och
överlåtbara instrument som aktier eller obligationer uppfyller däremot kriterier
för finansiellt kapital.

•

Humankapital och/eller kulturellt kapital utgörs av människors egenskaper och
färdigheter såsom utbildning och talanger, men även hälsa inkluderas ibland.
Omfattar i bredare mening även kulturella faktorer som uppfostran, förmåga att
uttrycka sig i konst, litteratur, gastronomi, mode etc. Ur ett nationalekonomiskt
perspektiv så formas humankapitalet genom den formella skolutbildningen, och
fortgår hela livet som en livslång inlärning.

•

Socialt kapital är summan av den tillit som individer i en grupp eller ett samhälle
har för varandra. Begreppet myntades av nationalekonomen Alfred Marshall som
gav det följande definition: ”Socialt kapital är det kapital som är gemensamt för,
eller delas av, en grupp människor i ett samhälle, d.v.s. det kapital som under
lättar affärsverksamhet mellan individer.” Socialt kapital kan inte innehas av en
enskild individ utan är alltid en egenskap hos relationer mellan en grupp individer
eller något som utmärker en grupp eller ett samhälle.3

Något förenklat ägnar sig mänskligheten åt att genom exploatering av naturkapital
ackumulera realkapital och därigenom skapa grund för ökad materiell välfärd. I
denna process står humankapitalet/det kulturella kapitalet för förmågan samt det
finansiella kapitalet och det sociala kapitalet för smörjmedlet som får processen att
löpa smidigt.
Ur investeringsavseende är naturkapital och realkapital i hög grad att betrakta
som kommunicerande kärl, där realkapitalet till stor del ökats under industrialismen
genom förbrukning av naturkapital. Något som ofta debatteras men sällan syns i
nationella räkenskaper eller välfärdsstatistik.
Finansiellt kapital utgör i sig ingen investering utan är endast ett värdebevis och
bytesmedel. Tillgången på finansiellt kapital – penningmängden – har dock stor
inverkan på investeringsaktiviteten i ekonomin och det penningmässiga värdet på
befintligt naturkapital och realkapital. Mer pengar i omlopp tenderar att sänka avkastningskravet, räntan, men också driva upp priset på befintliga tillgångar.
Socialt kapital handlar om samhällets tillit och värdegrund och är lika viktigt för
dess kortsiktiga (konsumtion) som långsiktiga (investering) resursallokering och
transaktioner. Socialt kapital kan ackumuleras, men även snabbt brytas ner och har

2
3

http://www.ne.se/realkapital
Coleman, James (1990). Foundations of Social Theory
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ett mer flyktigt och svårfångat värde än naturkapital, realkapital och humankapital.
Dess betydelse för samhällets utveckling ska dock inte underskattas, även om det i
detta sammanhang är svårt att inkorporera i analysen.

Ett regionalekonomiskt investeringsbegrepp
I en promemoria från Närings- och handelsdepartementet av Anders Sjöberg – ”Tillväxt och sysselsättning – en sammanställning av betydelsefulla politiska åtgärder
med tonvikt på det regionala tillväxtkapitalet”(1999), görs en förteckning över vilka
konton i statsbudgeten som kan anses ingå i det regionala tillväxtkapitalet. Dessa
konton återfinns inom utgiftsområdena:
•

Invandrare och flyktingar (UO 8)

•

Arbetsmarknad och arbetsliv (UO 14)

•

Utbildning och universitetsforskning (16)

•

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (UO 18)

•

Regional utjämning och utveckling (UO 19)

•

Energi (UO21)

•

Jord- och skogsbruk med anslutande näringar (UO 23)

•

Näringsliv (UO 24).

Noterbart är att det oftast är enstaka anslag inom varje angivet utgiftsområde i statsbudgeten som anses ingå i det statliga regionala tillväxtkapitalet.
Det saknas emellertid en enhetlig definition av ett regionalt investeringsbegrepp
och vad det regionala tillväxtkapitalet egentligen består av. I en mer generell diskussion omfattar regionala investeringar och det regionala tillväxtkapitalet alla resurser
som kan bidra till en långsiktigt positiv regional utveckling. Diskussionen kommer
då att utöver investeringar i bostäder, transporter, utbildning, forskning etc. även att
handla om mer diffusa begrepp som socialt kapital, kulturellt kapital osv. Något som
skulle kunna jämföras med immateriella tillgångar inom företag, såsom goodwill,
företagskultur etc. Det är dock i flertalet fall påtagligt att diskussionen saknar såväl
stringens som begreppslig avgränsning.
Som tidigare noterats förefaller man ta det för givet att alla vet vad det handlar
om när det talas om investeringar, även när det gäller regionala sådana, trots att det
är uppenbart att så inte är fallet. Utgångspunkten är som regel de fasta investeringar
som ingår i nationalräkenskaperna. Men är detta tillräckligt? Är definitioner från
gårdagens industrisamhälle lika gångbara i dagens tjänstesamhälle? Knappast, med
tanke på bl.a. humankapitalets växande betydelse jämte det fysiska kapitalet. Det behövs en bredare definition för att åstadkomma ett ur regionalekonomiskt perspektiv
relevant investeringsbegrepp.
Så, hur ska detta göras? Låt oss utgå från den generella definitionen på investering
enligt Dickson, Luukkainen & Sandelin (1992); uppoffring i nutiden i syfte att kunna
öka inkomsterna i framtiden. Detta skulle ur ett regionalekonomiskt perspektiv
kunna tolkas enligt följande:
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•

Satsning av ekonomiskt värde i syfte att uppnå långvarig eller bestående utökning
eller förbättring av regionens produktionskapacitet, där värdet av kapacitetsförbättringen måste överstiga satsningen, d.v.s. det måste finnas grund att förvänta
positiv avkastning.

En dylik definition begränsar emellertid nyttobegreppet till monetär avkastning,
emedan det redan konstaterats att många investeringar görs med ett betydligt
bredare nyttobegrepp som grund, med eller utan försök att tolka dessa nyttor i monetära termer. En bredare formulering skulle således kunna vara:
•

Satsning av ekonomiskt värde i syfte att uppnå långvarig eller bestående nytta
som överstiger den nytta vi avstår från i nutid för att kunna göra investeringen.

Problemet med denna formulering är att den blir väldigt inkluderande och gör det
mycket svårare att avgränsa vad som är en regional investering eller inte. Det behövs
en precisering av förhållanden att ta fasta på i bedömningen:
1. Lång ekonomisk livslängd: Betyder att det ska handla om införskaffande av
resurser eller insatser som inte förbrukas omedelbart utan vars nytta sträcker sig
över en längre tidsrymd. Tre år används som nämnts ofta i redovisningsmässiga
sammanhang, men ur ett regionalekonomiskt perspektiv kunde det vara motiverat med ett något längre tidskriterium. Något som dock skulle försvåra insamling
av statistik kring investeringar, varför det av pragmatiska skäl finns anledning att
följa etablerade redovisningsprinciper.
2. Förväntad avkastning: Betyder att det framtida konsumtionstillskottet/den
nytta investeringen med grund kan förväntas ge upphov till ska vara större än det
konsumtionsutrymme/den nytta man avstår för att göra investeringen. Vid infrastrukturplanering operationaliseras detta exempelvis med att nettonuvärdes
kvoten i en samhällsekonomisk bedömning är positiv. Detta kriterium uppfylls
inte alltid, vilket då innebär att det man trodde var en investering egentligen var
kapitalförstöring, vilket kan vara svårt att veta i förväg. Jämför en placering i
värdepapper, som förväntas ge avkastning men inte nödvändigtvis gör det. Det
väsentliga är att det finns grund att förvänta sig en positiv avkastning. Svårig
heter att förutsäga framtida behov och teknikutveckling gör emellertid att det kan
ske felsatsningar, d.v.s. det finns alltid risk förknippat med investeringar. En risk
som vid beslut om investering måste vägas mot den förväntade avkastningen och
storleken på den satsning som görs.
3. Betydande värde: Är ett nödvändigt tillägg för att det ska handla om en inte
försumbar allokering av resurser i ett regionalekonomiskt perspektiv. Dock kan
många investeringar brytas ner i beståndsdelar som var för sig utgör en begränsad
allokering av resurser, men som sammantaget utgör en betydande insats, varför
en sådan diskussion lätt blir vansklig. Ta t.ex. en syll eller bit räls till en blivande
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järnväg som var för sig är av begränsat värde, men som färdig järnväg utgör en betydande allokering av resurser. Det är således angeläget att se till systemhelheter
i de satsningar som görs, och inte till punktinsatser eller enskilda beståndsdelar.
Något som enklast uppnås genom att se till aggregerade värden inom breda redovisningsområden som enligt punkt 1 och 2 ovan kvalificerar sig som investeringar.

Regionala investeringar: Vem investerar i vad och varför?
Innan vi går in på denna diskussion behöver det sägas något om grundkomponenterna i diskussionen:
Vem? Syftar på den investerande aktören som fattar beslut om själva investeringen. Här kan med utgångspunkt i nationalräkenskaperna identifieras tre grundtyper
av ekonomiska aktörer:
•

Hushåll

•

Företag och organisationer (såväl svenska som utländska)

•

Offentlig sektor (kommun, landsting, stat och EU).

I detta sammanhang kommer också att översiktligt belysas under vilka restriktioner
olika aktörer gör investeringar, inte minst med avseende på resurstillgång, riskbedömning och avkastningskrav, men också beaktat faktorer som budgetbalans,
skuldsättningsgrad m m.
Vad? Är just det diskussionen ska handla om utgående från kriterierna som nämns
ovan. Vilken resursallokering ska räknas som investering i ett regionalekonomiskt
perspektiv? Detta utgående från kända utgiftsområden för de olika aktörernas allokering av resurser som kan antas ha potential att uppfylla kriterierna för investering.
Varför? Knyter an till aktörens målbild och kriteriet om positiv avkastning, d.v.s.
att den samlade nyttan över investeringens ekonomiska livslängd med grund kan
förväntas bli större än den ursprungliga satsningen. Målfunktionen kan både handla
om ekonomisk avkastning eller andra politiska mål.
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Hushållen

Hushållen är mer än något annat att betrakta som konsumenter av de varor och tjänster som produceras i ekonomin. Genom sitt sparande tillgängliggör de dock medel för
investeringar, men investeringsbesluten fattas då som regel av andra aktörer, privata
eller offentliga, dit medlen kanaliseras genom skatte- eller bank- och finanssystemet.
Hushållen gör dock också vissa egna satsningar av långvarigt ekonomiskt värde, som
kan anses kvalificera sig till diskussionen om regionala investeringar. Det handlar då
främst om investeringar i det egna boendet, som både har lång ekonomisk livslängd
och i Stockholms län en historisk prisutveckling som även ger grund för positiv
avkastning för investerarens vidkommande. Dessutom bidrar investeringar i bostadssektorn även till att öka länets långsiktiga produktionspotential, av det enkla faktum
att länet därmed kan hysa fler invånare, vilket möjliggör inflyttning och utökning av
humankapitalet men också nya konsumenter till gagn för de lokalmarknadsorienterade näringarna.
Inflyttningen till Stockholms län alltsedan krisen på 1990-talet har inneburit att
bostadsproduktionen inte förmått hålla jämn takt med befolkningsökningen, vilket
resulterat i en stigande bostadsbrist. Endast undantagsvis har bostadsproduktionen i
länet legat på sådan nivå att den klarar de ca två invånare per bostadslägenhet som utgör generellt behov. Samtidigt låg produktionen på 1980- och början av 1990-talet så
pass högt att det fanns en viss ”buffertkapacitet” på den regionala bostadsmarknaden.
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Figur 1. Befolkningsökning i relation till bostadsproduktion (invånare per bostadslägenhet)
– rullande femårssnitt.
Källa SCB.

På senare år har bostadsbyggandet i länet emellertid åter tagit fart och närmat sig mer
långsiktigt uthålliga nivåer. Förbättrade möjligheter till storregional arbetspendling
har därtill inneburit att orter i kringliggande län ”avlastat” Stockholms län en del av
befolkningsökningen. Kraftigt stigande bostadspriser i länet har också bidragit till
denna utveckling, samtidigt som de stimulerat till nyproduktion. Resultatet har blivit
en allt större andel nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus, medan länets småhusmarknad utvecklats svagare.
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Totalt sett har Stockholms län kraftigt ökat sin andel av bostadsbyggandet i riket
– från 15 procent i början av 1990-talet till över 30 procent i genomsnitt under
2000-talet. I och med att såväl mark- som byggkostnaderna ligger betydligt högre i
Stockholms län än i riket är länets andel av de samlade bostadsinvesteringarna i riket
ännu högre – i snitt ca 37 procent under 2000-talet. Detta trots att bostadsmixen i
Stockholms län har en större tyngd på flerbostadshus, som generellt är mer kostnadseffektiva bostäder att producera än småhus. I sammanhanget kan noteras att länets
andel av rikets befolkning varit 21 procent i snitt under 2000-talet medan länets
andel av rikets befolkningsökning uppgått till hela 45 procent.t
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Figur 2. Nyproduktion av bostadslägenheter i Stockholms län.
Källa SCB.

I löpande priser har bostadsinvesteringarna stigit från modesta fem miljarder kronor
i slutet av 1990-talet till över 30 miljarder kronor år 2008. Något som innebär att
det i länet under 2000-talet i genomsnitt investerats omkring en miljon kronor per
nytillkommen invånare i nyproduktion av bostäder. Investeringsaktiviteten kan dock
inte tillskrivas enbart hushållen med ekonomiska sammanslutningar som bostadsrättsföreningar, utan en betydande del ligger inom fastighetsbolag – kommunala som
privata och därtill ekonomiska föreningar, stiftelser m m. Detta innebär att det finns
en överlappning framför allt mot de företagsinvesteringar, men i viss mån även de
offentliga investeringar, som redovisas i efterföljande kapitel.
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Figur 3. Nyinvesteringar i bostäder i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB samt Sweco Eurofutures beräkningar.

Utöver nyproduktion av bostäder investeras även betydande summor i ombyggnation
av befintliga bostäder, bl.a. byte av avlopps-, vatten och elledningar, värmesystem,
stomförstärkning, hissinstallation samt byte av köks- och hygienutrustning. D.v.s.
åtgärder som förlänger bostadens ekonomiska livslängd och som inte räknas som
fortlöpande underhåll. Det saknas emellertid regionaliserade uppgifter om insatsernas ekonomiska omfattning – uppgifter finns endast om hur många bostäder eller
hur stor bostadsarea som berörts (i Stockholms län knappt en procent av bostads
beståndet per år under 2000-talet). Då bostadssubventionerna – räntebidraget –
fasas ut 2007–2011 finns därtill jämförbara siffror över detta bara t.o.m. år 2007.
Mellan åren 1993 och 2004 uppgick de nationella ombyggnadsinvesteringarna
till i genomsnitt 18,9 miljarder per år.4 I relation till bostadsbeståndet innebär
det ca 4 400 kronor per lägenhet och år. Givet att detta värde är representativt
även för Stockholms län kan ombyggnadsinvesteringarna i länet uppskattas till
ca 3,8 miljarder kronor per år för perioden 1993–2004 utifrån storleken på länets
bostadsbestånd. Beaktat de högre byggkostnaderna i Stockholms län och den
”hetare” bostadsmarknaden i huvudstadsregionen är det sannolikt att det är något
lågt räknat. Om man istället utgår från länets andel av nyinvesteringarna under
perioden, som översteg 40 procent, och antar att andelen av ombyggnadsinvesteringarna låg på samma nivå, så landar man på ett värde om 7,5 miljarder kronor per
år för Stockholms län. Något som i sin tur förefaller högt, inte minst i förhållande till
nyinvesteringarna under perioden. Men, sannolikt ligger ombyggnationsinvesteringarna i storleksordningen 30-40 procent av nyinvesteringsvolymen över tid. Att
ny- och ombyggnationsinvesteringar följs åt är rimligt med tanke på att de relaterar
till och ”betalas av” samma marknad.

4

Hårsman & Dagbashian, 2007. Investeringar och tillväxt i
Stockholmsregionen (opublicerad),
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På samma vis som för nyproduktion är det inte enbart hushållen som investerar i ombyggnation av bostäder – tvärtom är investeringarna spridda över en mängd aktörer,
vilket framgår av figur 4 nedan. Det kan antas att bilden även är tämligen representativ för vilka som nyinvesterar i länets bostadsmarknad – med kommunägda bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som dominerande aktörer.
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Figur 4. Fördelning av ombyggnadsinvesteringar i Stockholms län 2000–2008 på aktörer.
Källa: SCB.

Hushållens övriga investeringar
Hushållens inköp av mindre kapitalvaror som hemelektronik, inventarier m.m. får
anses ligga utanför diskussionen om det regionala kapitalet, med hänvisning både
till den ekonomiska livslängden och till kriteriet om förväntad avkastning. Få köper
exempelvis en ny TV eller soffa med grundad förhoppning om att det långsiktigt ska
öka deras framtida inkomster. Detsamma kan i mångt och mycket anses gälla även
större kapitalvaror som bilar och båtar. Det är därtill svårt att argumentera för att
dylika inköp skulle bidra till att i ett vidare perspektiv utöka eller förbättra regionens
produktionskapacitet. Sådana inköp är i detta sammanhang att betrakta som konsumtion, om än tidsmässigt utdragen sådan.
Även om hushållens monetära investeringar förefaller kunna begränsas till
bostadsinvesteringar i ett regionalekonomiskt sammanhang, skulle man kunna
argumentera för att hushållen även gör vissa icke-monetära investeringar. Framför
allt genom den tid enskilda individer lägger på utbildning, med konsekvensen att de
under utbildningstiden avstår det större konsumtionsutrymme ett arbete sannolikt
skulle ge. Detta med grundad förhoppning om att långsiktigt ändå tjäna på det, d.v.s.
få avkastning på nedlagd tid t.ex. genom bättre betalt arbete eller ökad anställningsbarhet. Något som förstås främst gäller utbildning på högre nivå, medan förskola och
grundskola är en investering som offentlig sektor beslutat om och därför avhandlas
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i senare kapitel. Därtill är det inte rimligt att betrakta skolgång i tidig ålder som
ett avstående från konsumtionsutrymme i nutid, då arbete enligt lag inte utgör ett
alternativ för dessa barn. Under gymnasietiden är dock arbete ett fullgott alternativ,
varför nedlagd tid på sådan utbildning på samma vis som eftergymnasial utbildning
skulle kunna ses som en investering från individens sida.
Det är emellertid svårt att värdera individers tidsinvestering i utbildning, då man
behöver ta hänsyn till vilket konsumtionsutrymme som faktiskt avståtts, vilket är
en funktion av sannolikheten att individen hade arbetat istället samt den lön som i
sådana fall skulle ha utgått. Dessutom behöver man ta hänsyn till vilken inverkan
närvaro/frånvaro av utbildning har på livsinkomsten. Skolgång är därtill inte så
mycket ett genomtänkt investeringsbeslut som något man bara gör upp till viss ålder,
vilken successivt ökat med tiden. Att gå i skola kan med andra ord många gånger ses
som en livsstil/livsfas med studieval och prestationer som ofta har mindre att göra
med framtida avkastning än den ungdomstid man befinner sig i.
Det är dock ett faktum att inträdesåldern på arbetsmarknaden stigit avsevärt
senaste decennierna och att detta gett ett produktionsbortfall i samhällsekonomin.
En stor del av sysselsättningstappet sedan slutet av 1980- och början av 1990-talet
härrör till det faktum att allt fler går allt längre i skola. Samtidigt pekar det mesta på
att en högre utbildningsnivå i befolkningen långsiktigt betalar sig. Ur ett regionalekonomiskt perspektiv är det således rimligt att betrakta tiden som läggs på utbildning
som en investering – en uppoffring i närtid för ökade inkomster långsiktigt. Men, det
är i praktiken mycket svårt att mäta storleken på en sådan investering.
Vän av ordning skulle kunna påpeka att individer även investerar tid i andra produktivitetsfrämjande faktorer såsom god personlig hälsa. Regelbunden träning/motion kan helt klart med grund förväntas generera en regionalekonomisk avkastning
till följd av lägre sjukskrivningstal och möjligtvis även högre produktivitet, men frågan är om individen kan anses göra någon väsentlig uppoffring i valet att motionera/
träna? Så torde inte vara fallet, utöver den i sammanhanget ringa utgift tränandet
kan föra med sig. Däremot kan det längre fram i diskussionen bli aktuellt att fundera
över om företagens och offentlig sektors personalvårdande investeringar och den
resursallokering som sker i hälsa och friskvård kan anses utgöra investeringar i ett
regionalekonomiskt sammanhang.
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Hushållens investeringsutrymme
Hushållens utrymme att investera ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen, där
såväl löner som den disponibla inkomsten successivt stigit i såväl länet som riket.
Länet ligger ca 30 procent över riket i löner, men transfereringssystemen gör att skillnaden minskar till ca 13 procent när det kommer till faktisk disponibel inkomst.
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Figur 5. Löner och disponibel inkomst i Stockholms län och riket, kronor per invånare.
Källa: SCB.

Hushållen i länet är därtill betydligt förmögnare än riksgenomsnittet – en skillnad
som mer än något annat har att göra med prisutvecklingen på bostadsmarknaden,
då bostäder står för två tredjedelar av länsinvånarnas förmögenhet, medan snittet
för riket ligger kring 60 procent. Av samma skäl är invånarna i Stockholms län även
mer belånade än hushållen i riket i övrigt, med en skuldsättningsgrad som successivt stigit och snart uppgår till två gånger den disponibla inkomsten. Något som
vållar små problem så länge värdet av bostadsinvesteringarna är stabilt eller växer
och nettoförmögenheten fortsätter utvecklas positivt. Men, givet kraftigare fall på
bostadsmarknaden, särskilt om det sker i kombination med stigande arbetslöshet,
kan den höga belåningen få stora konsekvenser för såväl hushållens konsumtion som
investeringar, högst sannolikt med påtagliga negativa regionalekonomiska effekter
som följd.
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Figur 6. Nettoförmögenhet, tusen kronor per invånare.
Källa: SCB.
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Figur 7. Hushållens skuldsättningsgrad (skulder/disponibel inkomst).
Källa: SCB.

I vilken grad hushållens finansiella utrymme används för investeringar beror till
stor del på konjunkturen. Hushållens sparkvot tenderar att stiga i lågkonjunktur och
sjunka i högkonjunktur. Enkelt uttryckt så känner vi oss rikare när det är goda tider,
och väljer då att spendera mer på konsumtion och är mer benägna att förbättra vårt
boende. I sämre tider är man mer försiktig och sparar mer av lönen, vilket, tillsammans med lägre realräntor, får konsekvensen att utbudet av kapital ökar för andra
aktörer. Hushållen tenderar också att bli försiktigare i sitt agerande på bostadsmarknaden i sämre tider, med lägre aktivitet (färre försäljningar) och avmattade eller
sjunkande priser som följd.
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Figur 8. Hushållens sparkvot kontra BNP-tillväxt.
Källa: SCB.

Hushållen är således i goda tider mer benägna att göra egna investeringar i bostadssektorn och därmed konkurrera med andra aktörer om det investeringsutrymme
som finns i ekonomin, samtidigt som de egna resurserna i hög grad används för
konsumtion. I sämre tider drar hushållen ner på såväl sin investeringsaktivitet som
konsumtion, vilket ökar utrymmet för andra aktörer att investera eftersom de pengar
hushållen sparar som regel tillgängliggörs på kapitalmarknaden.
Hushållens ageranden har stor betydelse för kapitalbildningen och den
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt har avregleringen och internationaliseringen av kapitalmarknaden kraftigt breddat basen för finansiering av investeringar,
vilket gör det svårt att isolera regioninvånarnas betydelse för regionen i detta avseende. Ett företag som är intresserat av att investera i länet är på inget vis begränsad
till regionens kapitalmarknad, utan har möjlighet att finansiera det genom lån eller
ägarkapital från andra delar av världen. Detsamma gäller till stor del även offentlig
sektor, även om regioninvånarnas inkomster, skattebasen, över tid utgör en tydligare
begränsning för handlingsutrymmet inom offentlig sektor.
Hushållens skulder kan däremot få en tydlig inverkan på den regionala, eller för
den delen nationella, ekonomin. Det finns framför allt tre faktorer som kan destabi
lisera en ekonomi där hushållen har en hög skuldsättningsgrad; fallande bostadspriser, stigande räntor och ökad arbetslöshet. Faktorer som när de väl inträffar
kan samverka med varandra i en negativ spiral, t.ex. när ökad arbetslöshet leder till
fallande bostadspriser som leder till återhållsamhet i konsumtionen som leder till
lägre produktion, ännu fler arbetslösa osv. Ett skeende som vi fått bevittna på flera
håll under finanskrisen och som fortfarande håller tillbaka produktiva investeringar
på många marknader.
Skuldsättningskvoten bland hushållen har stigit avsevärt sedan avregleringen och
internationaliseringen av kreditmarknaden på 1980-talet. Skattereformen 1990–
1991 med begränsning av avdragsrätten för skuldräntor och inflationsnedgången i
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början av 1990-talet innebar dock en kraftigt ökad realränta för de svenska hushållen
då den steg till sju procent efter att tidigare ha legat på minus. I kombination med
strukturkrisen inom svensk industri medförde detta kraftiga fall på bostadsmarknaden. Sedan senare delen av 1990-talet och inte minst under 2000-talet har emellertid
en expansiv penningpolitik gett historiskt låga räntenivåer och med det har bostadspriserna och därmed hushållens belåning åter stigit kraftigt. 5
För närvarande pågår en diskussion om huruvida det åter är på väg att byggas
upp en bostads- och belåningsbubbla i Sverige, liknande de som redan imploderat i
USA, Spanien, Irland m.fl. länder med stora ekonomiska obalanser. Förvisso finns
likheter med kraftigt stegrade bostadspriser och ökad skuldsättning de senaste
10–15 åren, men även skillnader som att nyproduktionen av bostäder länge varit låg
i Sverige samt en avsevärt starkare statsfinansiell situation. En svag krona gav därtill
stöd under finanskrisens, och hjälpte exportföretagen på samma vis som när kronan
släpptes fri i samband med krisen på 1990-talet. Till följd av detta förefaller de
svenska hushållens ekonomi i dagsläget stå på en jämförelsevis stabil grund.
Samtidigt, i ett europeiskt perspektiv är de svenska hushållen skuldsättning hög
och har fortsatt växa starkt det senaste året. Nya regler om lånebegränsning vid köp
av bostad har införts för att dämpa utvecklingen, men det är för tidigt att säga huruvida avsedd effekt har uppnåtts. Åsikterna går starkt isär om vi ”bara” har en övervärderad bostadsmarknad i förhållande till historiska avkastningsnivåer på bostäder
eller en bostadsbubbla som är på väg att brista. Oavsett vilket innebär hushållens
stigande skuldsättning att en allt större del av det framtida ekonomiska utrymmet
intecknas och att allt mer kapital binds i bostadstillgångar istället för i produktionsapparaten.
350
300
250
200
150
100
50

2000
2007

0

Figur 9. Hushållens skuldsättningsgrad (skulder i procent av disponibel inkomst), europeisk
jämförelse.
Källa: Eurostat.
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SCB 2009. Sveriges ekonomi. Statistiska perspektiv.
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Företagen

De befintliga resurserna i ett företag bestämmer i hög grad företagets kapacitet och
möjligheter att växa och är utgångspunkten för beslut om att i olika avseenden förändra kapaciteten genom investeringar. I balansräkningen för ett företag återspeglas
den befintliga kapaciteten till stor del i de tillgångar – främst materiella men också i
vissa fall immateriella – som finns bokförda.
Materiella tillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande
utnyttjas i verksamheten, inkl. för uthyrning. Tillgångarna brukar delas in i följande
tillgångsslag6:
•

Byggnader och mark

•

Maskiner och andra tekniska anläggningar

•

Inventarier, verktyg och installationer

•

Pågående nyanläggningar och förskott avseende anläggningstillgångar.

En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans
som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt
uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. Exempel på olika slag av immateriella tillgångar är:
•

Varumärkesnamn

•

Utgivningsrätter för tidningar och publikationer

•

Programvaror

•

Licenser och franchiseavtal

•

Copyrights, patent och liknande rättigheter samt hyresrätter och koncessioner

•

Recept, formler, modeller, mönster och prototyper

•

Immateriella tillgångar under utveckling.

De olika slagen av immateriella tillgångar redovisas tillsammans eller delas upp ytter
ligare om detta ger användarna mer relevant information.7
Den forskning och utveckling som ett företag bedriver kan i stor utsträckning påverka ett företags möjligheter att växa eller förändra inriktning i sin verksamhet. Det
är viktigt att ha nya och förbättrade produkter, processer och system för att stärka
sin konkurrenskraft. Det kan därför tyckas att kostnaderna för FoU skulle redovisas
som en immateriell tillgång. Detta är dock i regel inte fallet, vilket beror på att det
ofta inte går att påvisa att ett projekt under forskningsfasen ger upphov till framtida
ekonomiska fördelar. Utgifterna för forskning kostnadsförs därför som regel när de
uppkommer. Det betyder att det finns en betydande risk för att man får en ofullständig bild av ett företags utvecklingsmöjligheter sett till vilka tillgångar det har. I vissa
koncerner, t.ex. Ericsson, är de totala FoU-kostnaderna flera gånger större än de
materiella tillgångarna.
6
7

Se bilaga 1 Årsredovisningslag (1995:1554)
Enligt Årsredovisningslagen ska de immateriella tillgångarna
i balansräkningen redovisas uppdelade på bl.a. posterna
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten samt Koncessioner, patent. Licenser,
varumärken samt liknande rättigheter.
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Utgifter för utbildning, reklam och säljfrämjande åtgärder samt utgifter för om
lokalisering och omorganisation av delar av ett företag eller hela företaget kostnadsförs också då de uppkommer. Det betyder att kompetensutveckling av personalen
är en löpande kostnad såvida inte denna kostnad är direkt knuten till det behov som
finns för utbildning av personal för att t.ex. en materiell anläggningstillgång ska fungera.

Investeringar - förändringar av den befintliga kapaciteten
Investeringar – i redovisningstermer – innebär förändringar av kapaciteten i olika
avseenden; d.v.s. förändringar i storleken och sammansättningen av de materiella
och immateriella tillgångarna. Storleken och inriktningen på företagens samlade
investeringar i en region kan ses som ett mått på en regions utvecklingsmöjligheter –
både vad gäller tillväxt och näringsstruktur. Samtidigt är dessa investeringar mycket
beroende av de investeringar som sker inom andra områden som t.ex. inom bostadssektorn och den offentliga sektorn.
För att en utgift ska betecknas som en investering krävs att utgiften avser en tillgång som kommer att användas i flera år, vilket innebär att utgiften ska fördelas över
ett visst antal år (tillgångens livslängd). Dessutom bör man vid utgiftstillfället bedöma med viss säkerhet att utgiften kommer att medföra en ökad avkastning under
tillgångens livslängd. Som underlag för en sådan bedömning kan en investerings
kalkyl genomföras som innebär att man ställer utbetalningen för grundinvesteringen
(t.ex. en maskin) i relation till nuvärdet av betalningsströmmarna (inbetalningar –
utbetalningar) under tillgångens livslängd. Om investeringskalkylen ger ett negativt
värde kan utgiften inte betecknas som investering utan ska kostnadsföras direkt.
I företagsvärlden brukar man för materiella tillgångar skilja mellan tre typer av
investeringar: Expansionsinvesteringar (utökad kapacitet), ersättningsinvestering
ar (bibehålla befintlig kapacitet) och rationaliseringsinvesteringar (bättre resurs
användning). Det är inte säkert att alla de investeringar som hör till dessa investeringstyper ska redovisas som en tillgång. För att en utgift ska räknas som en tillgång
vid ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar, och därmed räknas som en investering i årsredovisningen, krävs att tillgångens prestanda förbättras i förhållande till
den nivå som gällde när den ursprungligen anskaffades. Exempel på åtgärder som
kan ses medföra en sådan ökning att utgiften ska läggas till anskaffningsvärdet för
den ursprungliga tillgången är:
•

Modifiering av en produktionsutrustning som förlänger livslängden och höjer
kapaciteten

•

Förändringar som medför avsevärd förbättring av kvalitén hos producerade
produkter

•

Förändringar som medför en avsevärd reduktion av produktionskostnaderna.

Utgifter för reparation och underhåll av en tillgång som syftar till att återställa tillgångens egenskaper så att dess prestationsförmåga motsvarar den nivå som gällde då
den ursprungligen anskaffades redovisas som löpande kostnad det år de uppkommer.
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De materiella tillgångarna ska skrivas av i relation till längden på den nyttjandeperiod
som gäller för en specifik tillgång. Dock anses mark i normalfallet ha en obegränsad
livslängd och ska därför inte avskrivas.
Även om man för hela Stockholms län skulle kunna beräkna en relativt säker
nettoförändring av tillgångarna (investeringarna i materiella och immateriella
tillgångar minus nedskrivningar och avskrivningar) och därmed förändring av kapa
citeten, skulle denna uppgift troligen vara missvisande för att ge en bild av länets
totala utveckling. Detta beror – som tidigare redovisats – på att utgifter för forskning
och utveckling i mycket begränsad utsträckning ingår i redovisade investeringar och
tillgångsposter.
Det finns dock goda argument för att FoU-kostnaderna ska betraktas som en
investering, när man ser till hela företagskollektivet i länet. Även om det kan vara
svårt att göra en bedömning av de ekonomiska fördelarna (t.ex. ökad avkastning) av
varje FoU-satsning i ett företag, torde man med säkerhet kunna säga att företagens
samlade satsningar på FoU har inneburit innovationer och nya produkter eller tjänster som har genererat avkastning till företagen som helhet – annars skulle inte heller
företagen fortsätta att satsa de stora summor som man årligen gör på FoU. Avkastningen för ett enskilt företag kan vara osäker, men sammantaget för alla företag är
avkastningen säker.
Företagens totala FoU-kostnader bör således räknas som investering, när man ser
på Stockholms län som en helhet. Det skulle kunna invändas att bara en del av dessa
kostnader kan räknas länet till godo, eftersom en del av resultaten från FoU-verksamheten exploateras i dotterföretag utomlands eller i andra regioner Sverige. Även
om detta till viss del är fallet, torde FoU-kostnader ge olika spin-off-effekter i regionen – bl.a. samarbete med olika forskningsinstitutioner – och bidrar till fortlevnaden
av huvudkontors- och FoU-funktionerna.
Samma resonemang som har förts för FoU skulle i princip också kunna föras för
insatser för kompetensutveckling av personalen. Även dessa satsningar bör kunna
ses som investeringar under förutsättningen att utbildningen är tillräckligt kvali
ficerad och omfattande för att påverka produktionsapparaten i något avseende. En
väsentlig skillnad är dock att omfattningen av kompetensutvecklingsinsatser sällan
återfinns på ett tydligt och konsistent vis i företagens redovisning, vilket gör det
mycket svårt att spåra dessa insatser.

Företagens investeringar
Uppgifterna om företagens investeringar avser såväl privat som offentligt ägda företag. I flera kommuner står de kommunala bolagen för större delen av investeringsverksamheten, bl.a. i bostäder, lokaler, vatten- och energiförsörjning. Det bör även
noteras att de privata fastighetsbolagens investeringar ingår i uppgifterna över företagsinvesteringar i byggnader och mark. De totala investeringarna i nya bostäder och
omfattande förbättrings- och underhållsinvesteringar i äldre bostadsbestånd torde år
2008 uppskattningsvis uppgå till hälften av företagens investeringar i byggnader och
maskiner. Den starkare ökningen av byggnadsinvesteringar jämfört med investering-
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arna i maskiner och inventarier mellan 2003 och 2008 torde till viss del bero på att
det under denna period var en betydande ökning av bostadsbyggandet.
Det finns också en viss överlappning mellan statistiken över de fasta bruttoinvesteringarna och företagens utgifter (investeringar) i FoU. I dessa utgifter ingår både
utgifter för personal och för investeringar, t.ex. lokaler för laborationer, analys
utrustning och prövning. De senare utgifterna utgör dock en mindre del av de totala
investeringarna. Personalkostnaderna utgör ca två tredjedelar av de totala FoUkostnaderna, medan en tredjedel av utgifterna består av ”övriga driftskostnader” och
”investeringar i fastigheter och maskiner”. De senare utgifterna uppgick endast till
fyra miljarder kr 2007, vilket motsvarar ca åtta procent av de totala FoU-utgifterna
och 3,5 procent av de totala företagsinvesteringarna detta år. Denna överlappning
innebär således i liten grad en ”dubbelräkning” av samma slag av investeringar.
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Figur 10. Fasta bruttoinvesteringar varu- och tjänsteproducenter (företagssektorn) i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB samt Sweco Eurofutures beräkningar vad gäller nedbrytning på utgiftskategorier.

Företagens fasta bruttoinvesteringar har haft en relativt stark ökning under de
senaste åren, i synnerhet 2006. Den konjunkturförbättring som kunde märkas 2006
”blommade ut” med full kraft 2007 och 2008 innan finanskrisen innebar en rekyl
nedåt i den ekonomiska aktiviteten. Investeringarna ökade 2006 också starkare än
sysselsättningen, vilket innebar en högre investeringsintensitet i förhållande till den
sysselsatta dagbefolkningen. Investeringarna har legat kvar på denna nivå under de
följande två åren. Investeringar har däremot haft en stabil utveckling i förhållande till
BRP i Stockholms län. Under 2000-talet har investeringar legat kring 13–14 procent
av BRP, vilket är klart högre än under 1990-talet men lägre än toppåret 2000 då ITboomen tog företagsinvesteringarna upp till hela 16 procent av BRP.
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Figur 11. Företagens fasta investeringar i relation till befolkning, sysselsättning (dagbef.)
och BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB.

Det kan noteras att en betydande del av investeringarna genomförs av utlandsägda
företag och svenskägda multinationella koncerner. De utlandsägda företagens andel
av investeringarna – baserat på dessa företags andel av sysselsättningen i näringslivet
– pendlar kring 25 procent.
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Figur 12. Utlandsägda företags andel av företagens fasta bruttoinvesteringar
i Stockholms län.
Källa: SCB samt Sweco Eurofutures beräkningar.

De svenska multinationella företagen står uppskattningsvis – baserat på andelen av
förädlingsvärdet – för en minst lika stor andel av investeringarna som de utlandsägda
företagen. Det skulle betyda att de ”nationella” företagen – som inte har några dotter
företag utomlands och inte ingår i utlandsägda koncerner – skulle stå för 40 till 50
procent av investeringarna i länet.
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Figur 13. Företagens FoU-utgifter i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB.

Beroendet av den internationella sektorn – utlandsägda företag och svenska multi
nationella företag – är ännu högre när det gäller utgifterna för FoU: De internatio
nella företagens andel av de totala FoU-utgifterna – drygt 25 miljarder kr 2009 –
uppgår till drygt 90 procent; där de svenskägda multinationella företagen dominerar
med knappt två tredjedelar av investeringarna. Totalt sett – för fasta bruttoinvesteringar och FoU – har FoU-investeringarna i Stockholms län således det starkast
beroendet till de svenska multinationella företagen.
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Figur 14. Företagens FoU-utgifter i relation till befolkning, sysselsättning (dagbef.)
och BRP i Stockholms län, löpande priser.
Källa: SCB.

Till skillnad från de fasta bruttoinvesteringarna har företagens FoU-investeringar i
relation till BRP i Stockholms län under större delen av 2000-talet legat på en lägre
nivå än i slutet av 1990-talet. Från toppåren kring millennieskiftet har företagens
FoU-investeringar i länet fallit kraftigt tillbaka i relation till BRP. Det torde stå utom
tvivel att orsaken bakom såväl uppgången i slutet av 1990-talet som nedgången efter
inledningen av 2000-talet står att finna i IT-kraschen, som drabbade Stockholms län
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synnerligen påtagligt. Den rationalisering och omstrukturering som skedde inom
IT och telekom till följd av krisen torde förklara en betydande del av minskningen av
investeringsaktiviteten i FoU.

Företagens utrymme och incitament att investera
Ett företags investeringsbeslut styrs av utfallet av den investeringskalkyl som görs för
att beräkna nuvärdet av en investerings betalningsströmmar – grundinvesteringen
samt övriga in- och utbetalningar – givet en viss kalkylränta. Om nuvärdet är positivt
talar detta för att en investering bör genomföras, men detta beslut påverkas också av
läget på kapitalmarknaden och investeringsmöjligheter i andra delar av koncernen.
Läget på kapitalmarknaden påverkar ett investeringsbeslut på två sätt:
1. En hög ränta på den inhemska eller internationella kreditmarknaden kan medföra att kalkylräntan blir så hög att det blir en kraftig minskning av nuvärdet. Om
ett företag söker nytt kapital på riskkapitalmarknaden, kan också höga avkastningskrav på denna innebära att en investering inte anses tillräckligt lönsam.
2. En bristande tillgång på kapital kan också få till konsekvens att det inte finns
några finansiella medel för en investering eller att denna inom ramen för tillgängligt kapital får konkurrera med andra investeringsmöjligheter i ett företag eller
en koncern. För en koncern gäller det i en sådan situation att välja den investering som ger högst avkastning i relation till investeringens kapitalbehov. Genom
globaliseringen som skett av kapitalmarknaden torde dock – med undantag för
extrema situationer som finanskrisen – i regel inte kapitaltillgången vara en
begränsande faktor för investeringar, även om marknadens avkastningskrav på
dessa av och till kan variera. För mindre företag och, i synnerhet mindre innovationsföretag, kan det vara svårt att få tillgång till kapital genom att dessa inte har
tillgång till den internationella kapitalmarknaden. Detta gäller framför allt i tidiga
utvecklingsskeden.
Inom stora internationella koncerner är renodlade investeringskalkyler i ett dotterföretag eller i en enhet bara ett av flera underlag vid investeringsbeslut. Än viktigare
torde vara en bedömning av investeringens strategiska betydelse för utvecklingen av
koncernen, vilket bl.a. beror på enhetens roll – i termer av marknads-, produktions-,
utvecklings- och ledningsansvar – i koncernen. Om en enhet har en strategisk roll i
dessa avseenden kommer förslag om investeringar att bedömas i ett detta bredare
perspektiv och inte bara utifrån avkastningen på den enskilda investeringen i relation
till andra investeringsmöjligheter i koncernen.
Det strategiska värdet av en investering för en koncern kommer också att påverkas
av de investeringar och satsningar som görs av andra aktörer i en region. Om t.ex.
universitet i en region ökar sina satsningar på FoU inom för koncernen intressanta
områden ökar detta också avkastningen på lång sikt för en enhets investeringar i
en region och därmed för hela koncernen. På samma sätt kan andra stora företags
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investeringar inom en region också innebära att ett ökat strategiskt värde för ett
annat företags investeringar i region genom att man genom denna investering blir
en del av kunskaps- och innovationsmiljön inom ett visst område, t.ex. inom telekom
i Stockholms län. Givet dessa strategiska värden kommer det i regel inte vara några
svårigheter att finna kapital för att finansiera investeringen.
Sammantaget innebär detta att man vid bedömningar av företagsinvesteringar
i Stockholms län – med en stor internationell sektor av utlandsägda företag och
svenska multinationella koncerner – måste ha ett systemperspektiv, där beaktande
av helheten är minst lika viktig som bedömningen av den kalkylmässiga avkastningen på en enskild investering.
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Offentlig sektor

Redovisningsmässiga utgångspunkter
Offentlig sektor – landsting, kommunalförbund, kommuner och statliga myndigheter
– har i huvudsak samma redovisningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar som företag. Regler för kommuner och landsting återfinns i lag (1997:614) om kommunal redovisning och de rekommendationer8 som
publiceras av Rådet för Kommunal Redovisning.

Kriterier för en materiell anläggningstillgång
En materiell anläggningstillgång9 skall redovisas som tillgång i balansräkningen
när
•

det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna10 eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen eller landstinget till del
och

•

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

I anskaffningspriset för en tillgång ska förutom inköpspriset ingå utgifter för
iordningsställande av plats eller område för installation, leverans och hantering,
installation, konsulttjänster som arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster samt lagfart.
Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras i jämfört
med anskaffningstillfället. Däremot ska utgifter för reparation och underhåll av en
materiell anläggningstillgång – som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper – redovisas som en kostnad den period som de uppkommer.
Det kan noteras att redovisningen för kommuner och företag skiljer sig åt i kriterierna om en utgift ska aktiveras som en anläggningstillgång eller inte. För att en sådan
aktivering ska kunna ske i ett företag krävs ”en ökad avkastning under tillgångens
livslängd”, medan det för kommuner och landsting krävs att ”det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet
kommer kommunen och landstinget till del”. Ekonomiska fördelar för kommuner
och landsting definieras som en tillgångs kapacitet att ensam eller i kombination
med andra tillgångar bidra direkt eller indirekt till att skapa intäkter eller kostnads
besparingar. Sammantaget betyder detta att de strikta ekonomiska kraven – som
ökad avkastning – för att en tillgång ska föras upp balansräkning inte på samma sätt
är dominerande för kommuner som för företag. Detta är i och för sig inte så för
8

Se t.ex. Rekommendation 11.1 Materiella anläggningstillgångar, april 2006, Redovisning av immateriella tillgångar,
maj 2007, Redovisning av bidrag till infrastrukturella
investeringar, december 2009 och Sammanställd redovisning,
juni 2009. Dessa rekommendationer är utgivna av Rådet för
Kommunal Redovisning
9 Materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav.
10 Framtida ekonomiska fördelar definieras som en tillgångs
kapacitet att ensam eller i kombination med andra tillgångar bidra direkt eller indirekt till att skapa intäkter eller
kostnadsbesparingar.
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vånande med tanke på att en kommuns tillgångar används direkt i den kommunala
verksamhet eller är av publik karaktär som gator, parker och liknande. Det är knappast möjligt och meningsfullt att tillämpa traditionella ekonomiska avkastningskrav
på dessa tillgångar. Detta hindrar inte att det även i en kommun kan finnas materiella
anläggningstillgångar på vilka krav på ökad avkastning kan tillämpas, t.ex. nya fastighetsinnehav och investeringar i nya energislag.

Olika slag av materiella anläggningstillgångar
Enligt lagstiftningen11 ska det i balansräkningen för kommuner och landsting ske en
uppdelning av de materiella anläggningstillgångarna i
•

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

•

Maskiner och inventarier

•

Övriga materiella anläggningstillgångar.

I noter till balansräkningen kan det ske en ytterligare uppdelning av de olika slagen
av anläggningstillgångar; för Mark, byggnader och tekniska anläggningar finns t.ex.
följande uppdelning i årsredovisningen för Huddinge kommun12 :
Tabell 1. Uppdelning på olika tillgångsslag i årsredovisningen för Huddinge kommun,
miljoner kronor.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Gator, vägar, parker, idrottsanläggningar m m

2009

2008

94,5

77,6

6,1

8,8

23,9

24,3

610,4

578,2

734,9

688,9

Källa: Huddinge kommun.

För bidrag till infrastrukturella investeringar finns särskilda redovisningsregler. I
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ges kommuner och landsting
utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg. Dessa
nya bestämmelser trädde i kraft den 1 mars 2009. Med anledning av detta har det också
införts ändringar i lagstiftningen för kommunal redovisning, som innebär att belopp
med vilket kommunen eller landstinget har beslutat bidra till statlig infrastruktur med
stöd av 2 kap. 1 § lagen om vissa kommunala befogenheter, tas upp i balansräkningen
under posten Bidrag till statlig infrastruktur eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Varje bidrag som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutats.
Dessa bidrag räknas således inte till materiella anläggningstillgångar men kan vara en
post i balansräkningen, om inte bidraget kostnadsförs direkt i resultaträkningen.
11 Lag (1997:614) om kommunal redovisning
12 Årsredovisning 2009, Huddinge kommun. sid 38.
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Det finns också bidrag till infrastrukturella investeringar som inte har beslutats med
stöd av lagen om vissa kommunala befogenheter. Dessa bidrag ska enligt RKR:s
rekommendation redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
I lagen om kommunal redovisning13 anges att utgifter för forskning och utveckling
som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år får redovisas som
immateriell anläggningstillgång. I likhet med redovisningsreglerna för ett företag
definieras för kommunerna en immateriell tillgång som en identifierbar icke-monetär
tillgång. En immateriell tillgång ska förväntas ge upphov till framtida ekonomiska
fördelar antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar.
Det synes således som forskning och utveckling behandlas på liknande sätt i redovisningsreglerna för kommuner och företag – huvudregeln är att dessa kostnader ska
kostnadsföras direkt på resultaträkning när de uppkommer. Även den redovisningsmässiga syn på utgifter för utbildning för personalen är densamma; dessa utgifter ska
redovisas som kostnader i resultaträkningen. I linje med det resonemang som fördes
rörande företagen bör emellertid både offentlig forskning och utveckling samt verksamhetsrelaterad utbildning ses som en form av immateriell tillgång, d.v.s. räknas
som investering.

Investeringar i kommuner och landsting
I princip uppgår nettoinvesteringarna eller ökningen av tillgångarna (materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar) under ett år till bruttoinveste
ringar minus försäljningar/utrangeringar, nedskrivningar och avskrivningar av
tillgångar som har skett under året. I årsredovisningen kan det ske en fördelning av
nettoinvesteringarna på olika verksamhetsområden eller nämnder (se tabell 2).
Tabell 2. Fördelning av nettoinvesteringar på verksamhetsområden/nämnder i Huddinge
kommun 2009. Källa: Huddinge kommun.

Mnkr

Budget
2009

Utfall
2009

Avvikelse

Bokslut 2008 Förändring
2009/2008

Kommunstyrelse

11,0

8,6

2,4

6,7

-1,9

Förskolenämnd

7,7

1,9

5,8

2,6

0,7

Grundskolenämnd

12,3

1,9

10,4

11,2

9,3

Gymnasienämnd

1,7

2,7

-1,0

3,8

1,1

Socialnämnd

1,7

0,3

1,4

0,3

0,0

Äldreomsorgsnämnd

10,2

1,6

8,6

1,0

-0,6

Kultur- och fritidsnämnd

1,9

0,3

1,6

4,9

4,6

13 6 kap. 2 §
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Mnkr

Budget
2009

Utfall
2009

Avvikelse

Bokslut 2008 Förändring
2009/2008

Samhällsbyggnadsnämnd

36,7

32,3

4,4

24,3

-8,0

Miljönämnd

1,0

1,0

0,0

0,0

-1,0

Summa nämnder

84,2

50,6

33,6

54,8

4,2

Samhällsbyggnadsprojekt

131,8

69,9

61,9

64,0

-5,9

Summa

216,0

120,5

95,5

118,8

-1,7

Alla investeringar som sker i en kommun behöver dock inte ingå i de uppgifter över
investeringar som återfinns i årsredovisningen för själva kommunen. Detta beror på
att en väsentlig del av investeringsverksamheten – t.ex. i lokaler eller bostäder – ofta
genomförs av bolag, som är hel- eller delägda av kommunen. I t.ex. Huddinge kommun det helägda företaget Huge Fastigheter AB som sköter kommunens nybyggnation av verksamhetslokaler samtidigt som företaget är en stor ägare av bostadsfastigheter. Om anläggningstillgångarna i dessa bolag skulle inkluderas skulle kommunens
totala tillgångar 2009 öka från 1 miljard kr till 9,5 miljarder kr. Det är därför viktigt
att också beakta den verksamhet som dessa bolag bedriver för att få en heltäckande
bild av den totala investeringsverksamheten i en kommun. Det kan nämnas att de
kommunägda företagen omfattas av samma redovisningsregler som gäller för övriga
företag (se tidigare avsnitt om Företag).
Enligt regelverket14 ska en kommun sammanställa resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och tilläggsupplysningar för hela den ”kommunala koncernen”, d.v.s. den verksamhet som kommunen själv bedriver och den verksamhet
som bedrivs indirekt i kommunens hel- eller delägda bolag. I årsredovisningen för
Huddinge kommun finns t.ex. en balansräkning för enbart kommunen och den kommunala koncernen.

Breddad diskussion kring det offentliga åtagandet
En viktig distinktion från investeringsdiskussionen gällande företag är vad som avses
med avkastning. Avkastning kan i fallet med offentliga investeringar med fördel istället benämnas ökad samhällsnytta. Det kan vara svårt att se en direkt monetär vinst
vid många offentliga investeringar och vinsten tillfaller i många fall samhället som
helhet.
För att beräkna vinsten/avkastningen av offentliga investeringar görs i vissa fall
en samhällsekonomisk bedömning. I princip används samma beräkningsmetoder
som vid andra investeringsbedömningar, men istället för rena intäkter uppskattas
de samhälleliga nyttorna i ekonomiska termer. En lönsam investering kan förvisso
14 För en genomgång av de regler som gäller s k sammanställd
redovisning, se rekommendation 8.2 juni 2009, utgiven av
RKR.
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gynna det offentliga genom ökade skatteintäkter, men som regel används inte enbart
detta till grund för investeringsbeslutet utan även andra värden räknas in i bedömningen.
I likhet med företag och organisationer upptar offentliga aktörer en mängd fasta
investeringar i sin ekonomiska redovisning, enligt de redovisningsmässiga principer
som berörts ovan. Det handlar då i första hand om materiella anläggningstillgångar
i form av mark, byggnader, inventarier, maskiner och tekniska anläggningar som
krävs för den löpande verksamheten oavsett om det handlar om den i huvudsak
skattefinansierade delen (såsom sjukvård, skola, omsorg, samhällsbyggnad etc.)
eller sker på affärsmässig grund (såsom exempelvis vatten- och avloppsförsörjning,
renhållning etc.).
Man kan dock argumentera för att även en del av det som offentliga aktörer redovisar som driftkostnader skulle kunna betraktas som investeringar, beaktat satsningarnas långvariga effekter på regionens produktionspotential eller annan bestående
nytta genom uppoffring i nutid. Låt oss gå igenom några områden vars driftkostnader
kan vara aktuella att eventuell inkludera i ett regionalt investeringsbegrepp.
Fakta: Samhällsekonomisk bedömning
”Samhällsekonomiska analyser kan till exempel göras för att ut
reda effekterna av en skatt, av nedläggningen av ett sjukhus eller
av byggandet av en motorväg. Medan en privatekonomisk, företagsekonomisk eller statsfinansiell analys tar hänsyn till effekter
som påverkar den enskilda individen, företaget eller statens finanser, tar den samhällsekonomiska analysen i princip hänsyn till alla
effekter som påverkar alla individer i samhället.
Förutom sedvanliga privat-, företags- eller statsekonomiska
effekter ska också sociala konsekvenser finnas med i analysen,
liksom effekter på miljön. Det kan handla om allt från ett ökat
antal astmatiker till kortare restider eller minskad övergödning av
Östersjön.”
…
”När lönsamhetsbedömningar görs inom transportsektorn ges
normalt följande effekter kalkylvärden:
• Restid
• Trafiksäkerhet
• Buller
• Luftföroreningar
• Koldioxidutsläpp
• Trafikeringskostnader
• Drift och underhåll.
Utöver detta tillkommer investeringskostnader.”
Källa: SIKA rapport 2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen – en
introduktion för den nyfikne.
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Utbildning
Humankapital, d.v.s. människors förmågor att utföra uppgifter genom att tillämpa
kunskaper och färdigheter, har länge betraktas som en bidragande faktor för tillväxt,
men kommit allt mer i fokus i takt med tjänstesamhällets framväxt. Humankapital
ses ofta som en avgörande faktor i skapandet av regional konkurrenskraft, varför
satsningar på såväl grundutbildning som högre utbildning och fortbildning med
grund kan förväntas ge framtida avkastning. Detta inte minst beaktat att satsningar
på humankapital (utbildning) har en tidshorisont som generellt kan anses vara den
samma som en individs livslängd. Ur produktionshänseende är tidshorisonten dock
något mer begränsad, men som regel flera årtionden.
Att det offentliga satsar betydande resurser på utbildning har mycket att göra
med att investeringen som sådan till stor del är av allmännyttig karaktär och att det
privata tenderar att underinvestera i utbildning till följd av detta. Incitamentet från
individens eller företagets sida att satsa på utbildning kommer alltid att vara lägre
än ur samhällets synvinkel. Detta då avkastningen över tid kan förväntas tillfalla en
mängd aktörer och inte bara den investerande parten. För många individer, ibland
även företag, kommer dessutom kapitalbegränsningar in i bilden. Alla skulle inte
ha råd att satsa på utbildning om inte samhället tillhandahöll denna möjlighet och
därtill med studiestöd under utbildningstiden. Som tidigare nämnts så gör emellertid
såväl individer som företag och organisationer också betydande satsningar på utbildning, där det i det förra fallet främst handlar om nedlagd tid och därmed utebliven
arbetsinkomst och i det senare fallet såväl produktionsbortfall som kostnader för
själva utbildningsinsatsen.
Löpande kostnader för utbildning kan med fog betraktas som reinvestering i
länets framtida produktionspotential. Detta gäller naturligtvis all pedagogisk verksamhet, d.v.s. oavsett på vilken nivå utbildningen sker och såväl grund- som fortbildning. Det vi framförallt talar om är satsningar på pedagogisk verksamhet (lärare,
konsulter m.fl.) som regelmässigt kostnadsförs direkt men vars nytta tveklöst sträcker sig långt fram i tiden. Själva utbildningsinsatsen må konsumeras momentant i det
ögonblick det sker, men nyttan är av diametralt motsatt karaktär, d.v.s. utpräglat
långsiktig. Pedagogiskt material (läromedel, utrustning) kostnadsförs däremot som
investeringar till den del det handlar om större belopp och en ekonomisk livslängd
om minst tre år. Detsamma gäller naturligtvis de lokaler utbildningen sker i, om det
inte hyrs av annan part, som i sådana fall stått för investeringen. Men som sagt, den
viktigaste biten i denna investering, d.v.s. den pedagogiska verksamheten, betraktas
i redovisningen som konsumtion men borde betraktas som en regional investering
då det både finns grund för framtida avkastning och då det sker en uppoffring i nutid
genom såväl faktiska kostnader som produktionsbortfall.

FoU
Det finns en klar distinktion mellan utbildning och FoU. Utbildning syftar till att
sprida befintlig kunskap medan forskning och utveckling syftar till att generera ny
kunskap och omsätta denna i praktisk tillämpning. Forskning leder till nya idéer och
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innovationer vilka bidrar till att öka produktiviteten genom teknisk och organisatorisk utveckling. FoU bidrar också till utveckling och etablering av nya företag, och
därmed en förstärkning av arbetsmarknaden och produktions/konsumtionskapaciteten. FoU kan också kopplas till en regions generella attraktivitet för studenter,
arbetskraft och företag, såväl svenska som utländska. Satsningar på FoU görs således
tveklöst med grundad förväntan om framtida avkastning.
FoU bör således ses som en investering. Samtliga resurser som allokeras, ”uppoffras i nutid”, till FoU syftar till just utveckling och förbättring inom områden som
direkt eller indirekt kan bidra till en ökad produktionskapacitet i länet. Förvisso kan
det diskuteras om samtliga forskningsområden kommer länet till gagn genom ökad
produktionsförmåga, men ett bredare nyttobegrepp tillåter även annan kunskaps
utveckling att betraktas som investering. Det är därtill ofta svårt att avgöra exakt vad
olika typer av forskning gett i samhällsnytta, även om de tekniska områdena generellt
anses ha starkast koppling till monetär avkastning. Kriteriet om en bestående ekonomisk livslängd behöver däremot inte diskuteras vidare, då kunskap har en bestående
livslängd förutsatt att man successivt återinvesterar i denna kunskap (genom utbildning) och inte tillåter den att falla i glömska.
På motsvarande vis som det offentliga tar på sig en stor roll för investeringar i
utbildning p.g.a. en i hög grad externaliserad nytta och därmed risk för privat under
investering, så investerar samhället även tungt i FoU. Även här räknas dock själva
forskningsverksamheten som löpande kostnader, d.v.s. konsumtion, medan forskningsutrustning och lokaler till stor del finns med som investeringar i den offentliga
redovisningen. Vi menar att även de driftmässiga kostnaderna för forskningsverksamhet bör inkluderas i ett regionalt investeringsbegrepp, då nyttan i likhet med
utbildning är utpräglat långsiktig, det finns grund för framtida avkastning och då det
sker en uppoffring i nutid i form av allokering av resurser (forskningsanslag) för att
möjliggöra denna framtida avkastning/nytta medan nyttan i närtid ofta är begränsad.

Hälsa
Folkhälsa och grundläggande vällevnad är kopplat till funktionalitet och prestationsförmåga bland länsinvånarna (humankapitalet) och därmed en förutsättning för
länets produktionsförmåga, men också länsinvånarnas livskvalitet. Satsningar på
hälso- och sjukvård skulle därför kunna ses som en investering. Detta dock förbehållet långsiktigheten i de satsningar som görs. Vissa aktiviteter och ingrepp har en
utpräglat bestående effekt, d.v.s. långsiktig nytta, medan andra är mer kortsiktiga till
sin karaktär. Därtill kommer att en stor del av insatserna riktas mot äldre som står
utanför arbetsmarknaden. I dessa fall måste målbilden baseras på annan nytta än
ekonomisk, för att sjukvården ska vara att betrakta som en investering.
Rent ekonomiskt är arbetskraften en produktionsfaktor och sjukvård kan därför
också ses som underhåll av redan existerande komponenter i den regionala produktionsförmågan. Som regel ses underhåll inte som en investering och en stor del av de
verksamhetsanslag som tilldelas hälso- och sjukvårdsområdet skulle då inte klassifi-
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ceras som investeringar. Samtidigt görs insatser/ingrepp som närmast är att betrakta
som ”mer omfattande komponentbyte” eller reinvestering, där alternativet ofta är
varaktigt nedsatt eller utebliven arbetsförmåga eller livskvalitet.
Sett till primärvårdens insatser så är de viktiga, men nyttan handlar till stor del om
här och nu. En antibiotikakur mot infektion, en såromläggning, en vaccination osv. I
dessa fall finns sällan den typ av långvarig effekt eller grund för framtida avkastning/
nytta som ställts som krav för att betrakta allokering av resurser som investering.
Vi avstår inte heller från nytta idag genom dessa satsningar, utan tvärtom är nyttan
som störst momentant. I ett senare skede kommer nya infektioner, sår, vaccinationer
m.m. och vi har då liten eller ingen nytta av tidigare behandlingar. Primärvården kan
dock ha en utpräglat långsiktig effekt i de fall man genom tidig upptäckt förhindrar/
motverkar allvarlig sjukdom. Men, denna nytta realiseras genom de efterföljande
ingrepp/åtgärder som görs, inte genom själva upptäckten.
Specialistsjukvården – såväl den somatiska som psykiatriska – reparerar de mer
allvarliga åkommorna och ger ofta en om inte bestående så åtminstone långvarig
effekt på individens produktionsförmåga och livskvalitet. Det är svårt att argumentera mot de bestående effekterna och den långvariga nyttan av exempelvis en hjärt
operation eller cancerbehandling. I synnerhet när överlevnadsgraden idag är hög
och många rehabiliteras nära nog fullständigt. Utan dessa insatser skulle samhället
göra stora förluster i såväl produktionsförmåga som livskvalitet. Men, och detta är ett
stort men, vi avstår ingen nytta i nutid för att åstadkomma detta. Tvärtom realiseras
nyttan direkt och håller sedan i sig i varierande grad. Så även om det finns grund för
framtida avkastning/nytta uppfylls inte kriteriet om uppoffring i nutid, varför inte
heller specialsjukvården bör betraktas som investering vad gäller de fortlöpande
kostnaderna i verksamheten.
Den preventiva vården och friskvård förtjänar ett eget omnämnande. Med
preventiv vård avses bl.a. kunskapshöjande åtgärder om t.ex. alkohol och tobak och
idag även rådgivning gällande kost och motion. Preventiv vård och friskvård tros ha
positiva effekter för individers framtida arbetsförmåga. Dels har människor med en
god hälsa färre sjukdagar, vilket innebär att preventiv vård kan ses som ett sätt att
förebygga en minskning av den framtida arbetskapaciteten i en region. En förbättrad
folkhälsa innebär dessutom en minskad framtida kostnad för, och belastning av,
sjukvårdssystemet i regionen. Samtidigt förlängs den genomsnittliga livslängden,
vilket skulle kunna ses som en ekonomisk belastning, men även om man bortser från
den etiska aspekten av detta påstående så tros en hälsosammare arbetskraft som
lever längre också kunna vara produktivare under en längre tidsperiod. Det finns
ytterligare en aspekt av den preventiva vården och friskvård som främst riktas mot
unga människor. En god hälsa kan ge en bättre inlärningsförmåga och även vara korrelerat med individers satsningar på högre utbildning.
Preventiva insatser har emellertid, liksom motion och andra förebyggande åtgärder, ofta en kortvarig effekt. När de upphör avtar nyttan av tidigare insatser relativt
fort, varför man kan ifrågasätta om det finns saklig grund att förvänta sig framtida
avkastning/nytta eller om man bör betrakta det som ”färskvara”, d.v.s. konsumtion.
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Mycket talar för det senare. Jämförelse kan göras med en maskin som kontinuerligt
måste smörjas och skötas om och tillföras energi för att fungera väl. På motsvarande
vis måste människor ta hand om sig själva och inta en balanserad kost för att överhuvudtaget fungera. Men, detta är inte att investera i framtida avkastning eller nytta,
det är primärt att göra det som krävs för att hålla igång en befintlig produktions
apparat.

Omsorg
Utbyggnaden av barn- men även äldreomsorgen har varit en starkt bidragande faktor
till att kvinnor i högre utsträckning kom ut i arbetslivet. Barn- och äldreomsorgen
har således inneburit att utbudet av arbetskraft i länet ökat och därmed produktions
kapaciteten. Att bygga ut omsorgssektorn har således varit en investering och räknas
redovisningsmässigt som sådan vad gäller lokaler, utrustning och inventarier till den
del de möter kriterier om värde och ekonomisk livslängd. Den löpande driften är dock
inte att betrakta som investering, då den i sig inte tillför ny, långvarig kapacitet till
länets produktionsapparat eller andra bestående nyttor. Omsorg produceras och konsumeras momentant, där såväl kostnad för som nytta av den löpande verksamheten
uppstår i nutid. Det går inte heller att påverka morgondagens arbetskraftsutbud
genom omsorgsinsatser idag, varför grund saknas för framtida avkastning.

Planering och markanvändning
Strategisk planering kan betraktas som investering utifrån argumentet att syftet ofta
är att möjliggöra tillväxt och bättre resurshushållning i landet, regionen eller kommunen. Planering är viktig för att nå samordning mellan olika aktiviteter, vilket många
gånger kan ha stor påverkan på att förväntad avkastning från andra investeringar ska
realiseras eller onödiga kostnader undvikas. Frågan är dock om det finns saklig grund
att vänta sig avkastning på sådan investering. Detta inte minst beaktat svårigheterna
att genom samhällsplanering styra den faktiska utvecklingen.
Vi menar att samhällsplanering i många fall kan vara att betrakta som investering,
men att dess ekonomiska livslängd är diskutabel – planer revideras återkommande
– och att det är vanskligt att visa på grund för framtida avkastning, även om det är
ambitionen. Det handlar då i första hand om kostnader i samband med arbetet att ta
fram långsiktiga strategiska dokument som detaljplaner, översiktsplaner och regionplaner, men även annan typ av samhällsplanering av långsiktig karaktär. Verksamhetsplanering är däremot att betrakta som investering endast om den underliggande
aktiviteten, d.v.s. själva verksamheten, är att betrakta som investering. Kostnaden för
detta ligger dock redan inbakad i verksamheten, varför den inte bör beaktas särskilt.
Markanvändningen, som samhällsplaneringen till stor del är inriktad på, förtjänar ett särskilt omnämnande. Även i de fall mark förblir oexploaterad, t.ex. i form
av grönområden och gröna kilar, kan det betraktas som en investering. Detta då det
finns en alternativkostnad i form av de värden eller den nytta en exploatering skulle
ge upphov till. Kriteriet om uppoffring i nutid är således uppfyllt och detsamma kan
sägas gälla kriteriet om förväntad avkastning. Att behålla t.ex. ett grönområde görs
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rimligtvis med utgångspunkten att nyttan av grönområdet överstiger den nytta en
exploatering skulle ge. Dylika investeringar ”bokförs” emellertid endast om mark
köps in av det offentliga för ändamålet eller ersättning utgår till privata markägare
för den uppoffring samhället ”påtvingar” dem genom restriktioner i markanvändningen. I de fall samhället begränsar exploateringsmöjligheterna utan att ersättning
utbetalas kommer denna resursallokering däremot inte att noteras som den investering den faktiskt är.

Marknadsföring
Att satsa resurser på att profilera och ”sälja” regionens resurser och erbjudanden,
d.v.s. marknadsföring, i syfte att attrahera nya invånare, besök och investeringar
ingår idag regelmässigt i det offentligas ansvarsområde. Genom näringslivskontor,
turistbyråer, marknadsföringsbolag etc. satsas betydande summor i syfte att stimu
lera till ökad ekonomisk aktivitet. Men är detta investering? Förvisso har en del
insatser långvariga effekter, t.ex. om man lyckas öka inflyttningen av nya invånare
eller företag, men i mångt och mycket är marknadsföring färskvara. Det är svårt att
påverka beslut flera år fram i tiden med den marknadsföring som sker idag. Det krävs
återkommande insatser för att uppnå avsedd effekt. Därför menar vi att marknads
föring, trots att det kan uppstå långvarig nytta, bör betraktas som en löpande kostnad
och inte som en investering.

Offentlig sektors investeringar
Av diskussionen ovan kan slås fast att även det offentligas fasta bruttoinvesteringar
bör kompletteras med uppgifter om driftkostnader för utbildning och FoU för ett mer
relevant regionalt investeringsbegrepp. Därtill kan vissa planeringsinsatser kvalifi
ceras som investeringar och räknas också ofta som sådana i redovisningen, vilket
framgår av uppgifterna i den aktörsvisa genomgången nedan.

Kommunerna
Kommunernas investeringar har en klart uppåtgående trend i Stockholms län, trots
att en del av investeringsbehovet i bl.a. försörjningssystem och bostäder till stor del
ligger i separata bolag och därmed redovisas under företagsinvesteringar. Dessutom
förekommer att kommuner ”outsourcar” investeringsbehov genom att hyra exempel
vis verksamhetslokaler av kommersiella aktörer, vilket minskar den egna balansräkningen. Den totala redovisade investeringsvolymen avseende kommunernas fasta
bruttoinvesteringar uppgick år 2009 till ca nio miljarder kronor, motsvarande ca
4400 kronor per länsinvånare.
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Figur 15. Fasta bruttoinvesteringar bland kommunerna i Stockholms län, miljarder kr i
löpande priser.
Källa: SCB.
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Figur 16. Fördelning av kommunernas fasta bruttoinvesteringar, efter utgiftsområde,
genomsnitt 2005-2009.
Källa: SCB.

Kommunernas fasta bruttoinvesteringar handlar till övervägande del om arbets
insatser av entreprenörer och konsulter i samband med utvecklings eller anläggningsprojekt i kommunal regi. Detta framför allt inom områden som transportsystemet (t.ex. byggande av kommunalvägar), försörjningssystem (vatten, avlopp, energi)
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och bostadsförsörjning (i de fall det inte ligger i separat bolag), utbildningssystemet,
kultur och fritid, gemensam verksamhet/lokaler, arbetsområden och lokaler samt
exploateringsverksamhet. Mindre poster återfinns därtill inom planering, vård och
omsorg samt grönområden, medan verksamheter som tillsyn och tillstånd samt
regional utveckling (näringslivskontor, turistbyråer) genererar försumbara investeringsvolymer.
I relation till befolkning och sysselsättning i Stockholms län har kommunernas
fasta bruttoinvesteringar en tydligt uppåtgående trend och uppgick 2009 till ca
8 000 kronor per sysselsatt samt ca 4 400 per invånare. Investeringarna stiger något
snabbare i förhållande till sysselsättningen än till befolkningen, då länets befolkning
växt snabbare än sysselsättningen. I förhållande till länets BRP har kommunernas
fasta bruttoinvesteringar legat mer stabilt kring 0,7 procent av BRP, men ökade 2007
till drygt 0,8 procent av BRP. Man får dock vara försiktig i att tolka in alltför mycket
i svängningar mellan enskilda år, utan istället se till den generella trenden över ett
antal år.
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Figur 17. Kommunernas fasta investeringar i relation till befolkning, sysselsättning (dagbef.)
och BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB.

Till de redovisade fasta bruttoinvesteringarna kommer, i enlighet med diskussionen
ovan, kommunernas löpande driftkostnaderna för FoU och utbildningssystemet.
Kommunernas FoU-aktiviteter är försumbara, men de löpande utbildningsinsatserna
desto större. Tredubbelt så mycket resurser satsas av kommunerna på utbildning som
på fasta investeringar – nära 30 miljarder kronor 2009 eller drygt 14 000 kronor per
länsinvånare. I förhållande till BRP ligger kommunernas utbildningsinsatser stabilt
kring tre procent.
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Figur 18. Kommunernas utbildningsutgifter i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB.
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Figur 19. Kommunernas utbildningsutgifter i relation till befolkning, sysselsättning
(dagbef.) och BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB.

Stockholms läns landsting
Även landstingets fasta bruttoinvesteringar har haft en stigande trend de senaste
åren och låg nära sju miljarder kronor 2009 motsvarande ca 3 450 kronor per
länsinvånare. Dessa siffror inkluderar de landstingsägda bolagen SL och Locum, som
egentligen ingår i redovisningen av företagens investeringar, då kollektivtrafik och
sjukvård är Landstingets två stora ansvarsområden och redovisningen annars blir
helt missvisande. Däremot har de mindre verksamheterna inom Waxholmsbolaget
och Färdtjänsten inte inkluderats.
I huvudsak relaterar landstingets fasta bruttoinvesteringar, inklusive SL och
Locum, i huvudsak till kollektivtrafik (transportsystemet) samt hälso- och sjukvårdssektorn. Därtill finns vissa år större investeringar redovisade inom området regional
utveckling, vilka dock synes härröra till inköp av mark och byggnader för användning
inom transportsystemet.
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Figur 20. Landstingets fasta bruttoinvesteringar, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB, SL och Locum

SL förvaltar ett mycket stort anläggningskapital i kollektivtrafiksystemet och genomför stora investeringar såsom inköp och uppgradering av fordon och vagnar men
också upprustning och förnyelse av stationer, banor och servicedepåer. Den traditionella formen för finansiering av SLs investeringar är lån från landstinget som i sin tur
finansieras på kapitalmarknaden. Den finansieringsform som numera används för
vagnar till spårtrafik, är finansiell leasing då de bästa villkoren därmed uppnås.
Locum är ett landstingsägt företag som ska svara för att sjukhus och andra vårdinrättningar i länet har ändamålsenliga lokaler. I uppdraget ingår att genomföra ny,
om- och tillbyggnadsprojekt i beståndet.
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Figur 21. Landstingets fasta investeringar i relation till befolkning, sysselsättning (dagbef.)
och BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB, SL och Locum.

I relation till befolkning och sysselsättning i Stockholms län har landstingets fasta
bruttoinvesteringar inklusive SL och Locum under 2000-talet pendlat mellan 4 000
och 7 000 kronor per sysselsatt respektive 2 000 och 3 700 kronor per invånare. De
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stora svängningarna härrör främst till SLs verksamhet och de investeringar som där
genomdrivits. I relation till länets BRP har trenden varit tydligt nedåtgående – från
en procent år 2001 till 0,65 år 2005 – men åter stigit något till 0,7 procent år 2008.
Landstinget har även kostnader för ”mjuka investeringar” i utbildning samt
FoU. Landstingets investeringar i utbildning har minskat över tiden vilket beror på
att landstingens ansvar för detta successivt minskat. År 2002 övertog t.ex. staten
ansvaret för Vårdhögskoleutbildningen. Stockholms läns landsting är fortfarande
huvudman för naturbruksgymnasiet, men är till skillnad från flera andra landsting
inte huvudman för någon folkhögskoleverksamhet. I jämförelse med de fasta brutto
investeringarna är landstingets utgifter för utbildning närmast försumbara (knappt
100 miljoner kr 2009) och därtill sjunkande, medan de FoU-relaterade utgifterna
växt från ca 100 miljoner kronor 2001 till över en miljard kronor på senare år och
som mest drygt 1,5 miljarder år 2007.
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Figur 22. Landstingets utbildnings- och FoU-utgifter i Stockholms län, miljarder kr i löpande
priser.
Källa: SCB.

I förhållande till befolkningen och sysselsättningen i länet har landstingets FoUutgifter stigit till ca 600 resp. 1 200 kronor medan utbildningsutgifterna sjunkit till
ner mot 50 respektive under 150 kronor. I relation till länets BRP uppgår landstingets
FoU-utgifter till ca 0,2 procent och utbildningsutgifterna till en tiondel av det, d.v.s.
ca 0,02 procent.

Staten
Statens fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län har också en tydligt uppåtgående
trend, sett till investeringar i löpande priser. Framför allt har väginvesteringarna
ökat, men på senare år även järnvägsinvesteringarna, medan verksamhetsrelaterade
investeringar i maskiner, programvara samt övrig bygg och anläggning legat mer
konstant. Totalt uppgick statens fasta bruttoinvesteringar i länet till ca 11,5 miljarder
kronor år 2009, motsvarande knappt 5 700 kronor per invånare eller 9 300 kronor
per sysselsatt. Även i relation till BRP har de statliga investeringarna i Stockholms län
ökat – från 0,8 procent av BRP år 2005 till en procent år 2008.
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Figur 23. Statens fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB, Trafikverket samt Sweco Eurofutures beräkningar.
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Figur 24. Statens fasta investeringar i relation till befolkning, sysselsättning (dagbef.) och
BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB och Trafikverket samt Sweco Eurofutures beräkningar.
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Figur 25. Statens utbildnings- och FoU-utgifter i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa: SCB.
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Statens investeringar i högre utbildning och FoU i Stockholms län har båda stigit
avsevärt i löpande priser, såväl totalt som räknat per invånare eller sysselsatt, men
däremot legat mer konstant i relation till länets BRP. År 2007 investerade staten nära
sju miljarder i FoU och år 2009 nära fem miljarder i utbildning i Stockholms län,
motsvarande 0,8 resp. 0,5 procent av länets BRP. Sett till de senaste åren har emellertid FoU och utbildningsinvesteringarna planat ut och utbildningsinvesteringarna
t.o.m. minskat som andel av BRP. Statens ”mjuka” investeringar i utbildning och FoU
överstiger dock fortsättningsvis statens ”hårda”, fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län, men skillnaden är hårfin.
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Figur 26. Statens utbildnings- och FoU-utgifter i relation till befolkning, sysselsättning
(dagbef.) och BRP i Stockholms län, kr i löpande priser resp. procent.
Källa: SCB
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EU
EU ger regionala stöd via Strukturfonderna, både den regionala utvecklingsfonden
och socialfonden. Transregionala projekt kan också vara finansierade via EU. Bland
annat bidrar den regionala utvecklingsfonden med cirka 338 miljoner kr till Stockholms län under perioden 2007–2013. Målet för programmet är att med fokus på
småföretagen bidra till att stärka den internationella konkurrenskraften i Stockholms
län. Nya företag och arbetstillfällen ska skapas. En stor del av stödet är dock projektstöd som inte kan klassificeras som investeringar. Den del som tillfaller de områden
som har diskuterats i begreppsdefinitionen tidigare bör dock räknas som investeringar, t.ex. stöd till FoU. Till viss del ingår dessa satsningar i redovisade uppgifter
för exempelvis driftkostnader för FoU vid regionens universitet och högskolor. Men,
många gånger är det svårt att fånga vilka projekt som kan klassificeras som investeringar och hur utgifterna fördelas mellan aktörer/finansiärer. I sammanhanget är
dessa investeringar emellertid så pass begränsade att de i allmänhet kan bortses från.

De offentliga aktörernas investeringsutrymme
Det offentliga investeringsutrymmet styrs primärt av intäktssidan. Även om de
offentliga investeringarna inte är konjunkturkänsliga på samma sätt som privata
investeringar finns det tydliga restriktioner även för offentliga investeringar, vilka
diskuteras närmare nedan. Det offentliga har dock ett visst svängrum för underskott i
ekonomin för att möjliggöra t.ex. stimuleringsåtgärder i lågkonjunktur. Det offentliga
påverkar även det allmänna investeringsklimatet och privata aktörers investerings
utrymme, där exempelvis en stabil ekonomisk utveckling ger bättre förutsättningar
för tillväxt, lägre riskpremie (ränta/avkastningskrav) och bättre möjligheter att
attrahera externa investerare.

Kommuner och landsting
Krisen under 1990-talet ledde till omfattande besparningskrav och omstruktureringar för kommuner och landsting p.g.a. svårigheter att anpassa verksamheter till de
ekonomiska förutsättningarna. Det s.k. balanskravet infördes efter förslag i proposi
tionen Den kommunala redovisningen (prop. 1996/97:52) år 2000. Det innebär i
huvudsak att kommunernas ackumulerade resultat, sett över en treårsperiod, ska
överstiga noll. Kommuner och landsting måste budgetera sin verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna varje år. Om utfallet blir negativt ett visst år ska det egna
kapitalet återställas inom två år. Syftet är att säkra framtida generationers tillgångar
och försörjning, men leder till en restriktion av kommuners och landstings investeringsutrymme idag.
Det bör uppmärksammas att balanskravet, d.v.s. att intäkterna ska överstiga kostnaderna, inte är detsamma som god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer
vidare krav på att kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
För att kravet på god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på
en nivå som stärker ekonomin.
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Kommunernas och landstingets överlägset största intäktspost är skatteintäkter, följt
av olika typer av statsbidrag. Skatteunderlaget och skattesatsen är därmed av avgörande betydelse för kommunernas och landstingets investeringsutrymme, men även
transfereringar från staten samt i viss mån taxor och avgifter påverkar det ekonomiska utrymmet.
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Figur 27. Kommuners och landstings intäkter 2009.
Källa: SKL.
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Utöver det intäktsmässiga utrymmet påverkar även de löpande driftkostnaderna
kommunernas och landstingets möjligheter att investera. Ju mer den löpande driften
tar i anspråk, desto mindre ekonomiskt utrymme blir kvar för nya investeringar. Sett
till kommunernas fasta bruttoinvesteringar15 som andel av de kommunala intäkterna,
så har både Stockholms län och riket en svagt uppåtgående trend. Investerings
andelen ligger dock något högre i Stockholms län än i riket.
Det offentliga investeringsutrymmet inom olika områden är i mångt och mycket
en prioriteringsfråga och styrs av politiska beslut. Kommuner och landsting bestämmer emellertid inte fullt ut över tillgängliga medel utan en stor del av verksamheten
är lagstyrd från statlig nivå.
Kommuner och landsting kan även låna medel för att finansiera investeringar.
Avskrivningar på lånen fördelar sedan kostnaden över en längre tidsperiod, vilket
innebär att man också tar i anspråk del av det ekonomiska utrymmet under efterföljande år. Detta skiljer kommuner och landsting från staten som inte skriver av
investeringar, utan bär den totala kostnaden på en gång.
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Figur 28. Kommunernas fasta investeringar i relation till kommunernas intäkter, procent.
Källa: SCB.

Kommuner och landsting har som nämnts sedan 2009 möjlighet att lämna bidrag –
förskottera en del av kapitalbehovet – till byggande av statlig väg och järnväg. Detta
tas upp i balansräkningen under posten bidrag till statlig infrastruktur eller redovisas
som en kostnad i resultaträkningen. Detta innebär att statliga infrastruktursatsningar
kan tidigareläggas. Den kommunala förskotteringen återbetalas sedan när ordinarie
statliga medel finns tillgängliga enligt plan, dock utan ersättning för räntekostnader.
Åtgärden innebär nya möjligheter att hitta finansieringslösningar på angelägna infrastrukturprojekt, men påverkar inte det totala offentliga investeringsutrymmet utan är
snarast en omdisponering mellan kommunala och statliga ansvarsområden.
15 Investeringar definieras här som kommunala bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar minskat med erhållna investeringsbidrag, d.v.s. skillnaden i värde mellan anskaffning och
avyttring av fasta tillgångar.
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Staten
År 1997 införde riksdagen ett utgiftstak för staten i syfte att öka långsiktigheten i den
ekonomiska politiken samt ge regering och riksdag större kontroll över utvecklingen
av statens finanser. Utgiftstaket förhindrar bland annat att tillfälligt högre inkomster
används för att finansiera varaktigt högre utgifter. Det tillför därmed en restriktion av
de statliga investeringsmöjligheterna på kort sikt, men förhindrar att rena driftkostnader tar en allt för stor del av statsbudgeten vilket i sin tur skulle minska investeringsmöjligheterna på längre sikt. De statliga investeringarna ligger relativt stabilt
mellan 14 och 16 procent av statens budgetomslutning.
En annan restriktion för de statliga investeringarna är att regeringen har formulerat ett mål med innebörden att överskottet i den offentliga sektorns finansiella
sparande skall vara två procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Överskottsmålet syftar till att reducera statsskulden och möta de påfrestningar på de offentliga
finanserna som en åldrande befolkning medför. Saldomålet skapar också en säkerhetsmarginal i de offentliga finanserna som bedöms ge de automatiska stabilisatorerna i ekonomin möjlighet att verka. Politisk- och ekonomisk stabilitet är betydelsefullt
för att säkra privata investeringar. Ett investeringsbeslut inkluderar alltid en riskbedömning och politisk- och ekonomisk stabilitet minskar osäkerheten om framtida
utfall och därmed riskpremien.
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Figur 29. Statens investeringar som andel av statliga utgifter (investeringar + konsumtion),
procent.
Källa: SCB.

Ytterligare en restriktion för statliga utgifter är EU:s stabiliseringsmål. Det innebär
att underskottet i det finansiella sparandet inte får överstiga tre procent av BNP – ett
mål som dock visat sig vara svårt att upprätthålla i många medlemsländer, inte minst
i efterverkningarna av finanskrisen. Som framgår av tabellen nedan har Sverige
kunnat hålla målet även under finanskrisen, men de offentliga finanserna har gått
från ett positivt till ett negativt sparande under krisen.
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Tabell 3. Statens finansiella sparande och bruttoskuld i relation till BNP.

Miljarder kronor

2006

2007

2008

2009

BNP, miljarder kr

2 900,8

3 063,1

3 154,6

3 057,1

73,7

117,2

77,7

-16,4

2,5

3,8

2,5

-0,5

1 326,4

1 248,4

1 207,5

1 293,8

45,7

40,8

38,3

42,3

Finansiellt sparande, miljarder kr
I procent av BNP (procent)
Bruttoskuld, miljarder kr
I procent av BNP (procent)
Källa SCB.

I ekonomiskt goda tider sker fler privata investeringar vilket innebär att det finansiella sparandet för hushåll och företag minskar samtidigt som skatteintäkterna ökar
och möjliggör ett större offentligt finansiellt sparande och tvärt om i ekonomiskt
ogynnsamma tider, då lägre skatteintäkter i kombination med offentliga stimulanser
minskar det offentliga sparandet.
Det finns teorier om att offentliga investeringar i vissa lägen kan ha en utträng
ande effekt på privata investeringar, då det finns en risk att ökad efterfrågan på kapital innebär att marknadspriset på kapital, d.v.s. räntan, höjs. Enligt dessa teorier kan
de offentliga investeringarna då ta för stor del av investeringsutrymmet, vilket skulle
leda till en minskning av de privata investeringarna och ett ökat privat finansiellt
sparande. På en avreglerad, global kreditmarknad minskar emellertid risken för detta
avsevärt.
Men, även på en avreglerad global kreditmarknad påverkar statens ageranden
den privata investeringsbenägenheten, bl.a. genom valutan vars värde justeras
upp och ner beroende av stabiliteten och trovärdigheten i den förda ekonomiska
politiken. Staten har stor inverkan på den totala investeringsaktiviteten i en region
genom inte minst finanspolitiken, som också återverkar på penningpolitiken även om
Riksbanken är en fristående aktör. Något som i senare skede kan återverka även på
statens ekonomiska utrymme och investeringsmöjligheter i en komplex och svår
överskådlig sambandskedja som kan falla ut i såväl överhettning som de allvarliga
ekonomiska kriser vi idag bevittnar i flera EU-länder och USA.

Offentlig-Privat Samverkan (OPS)
Investeringar inom svensk infrastruktur har traditionellt gjorts med anslagsfinansi
ering. Något som innebär höga utgifter under byggtiden men därefter tillkommer
enbart drifts- och underhållskostnader, medan nyttan av investeringen ofta genereras under lång tidsrymd. Detta har i många fall medfört att samhällsnyttiga projekt
fått skjutas på framtiden då den initiala investeringen inte fått plats i det offentligas
budget. Anslagsfinansieringen ger också risk för ryckighet, då beslut om anslag tas
för ett år i taget även om det kan finnas planer som är mer långsiktiga än så. Kostnadsöverskridanden och förseningar har därmed många gånger karakteriserat stora
infrastrukturinvesteringar upphandlade och finansierade på traditionellt sätt.
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Offentlig Privat Samverkan (OPS) innebär en form av offentlig upphandling där ett
eller flera privata företag får i uppdrag att finansiera, bygga och eventuellt också driva
en offentlig verksamhet/anläggning. Företeelsen beskrivs ofta som ny, men skiljer
sig egentligen inte nämnvärt från att offentliga aktörer inom en mängd områden lyft
ut investeringsbehov från sin egen budget och istället lagt en större del på löpande
drift, t.ex. genom att hyra verksamhetslokaler istället för att själv bygga och äga. På så
vis ökar det offentligas investeringsutrymme avsevärt i det korta perspektivet, men
inte nödvändigtvis i det långa. Finansiell leasing har dock blivit ett allmänt förekommande sätt för såväl privata som offentliga aktörer att slippa ta hela kostnaden på en
gång utan istället sprida den över ett större antal år.
OPS kan handla om allt från byggandet av nya sjukhus (såsom nya Karolinska) till
en ny väg eller järnväg eller annan infrastrukturinvestering. Förutom att själva byggandet överlåts på ett privat företag ingår som regel att också finansiering och ibland
även drift läggs på entreprenad. Återbetalning sker som regel med offentliga medel
under en längre tidsrymd, men kan också handla om privat medfinansiering genom
exempelvis vägtullar. OPS-lösningar är kontroversiellt men har använts i Sverige och
finns med som finansieringslösning i flera sammanhang och blir allt mer aktuell i och
med en väntat ökad belastning av välfärdssystemet.
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Syntes: Regionala investeringar

Sammantaget ökar de fasta bruttoinvesteringarna i Stockholms län räknat i löpande
priser, men de offentliga investeringarna ökar inte i samma takt som de privata. Här
bör emellertid noteras att offentlig sektor lägger ut investeringsbehov på såväl egna
som andra bolag, vilket kan ge sken av en minskad offentlig investeringsaktivitet
trots att så inte behöver vara fallet. Skillnaden i tillväxt mellan privata och offentliga
investeringar är dock värd att uppmärksamma då det kan vara ett tecken på att de
offentliga aktörerna inte hinner med den privata ekonomins utveckling. Något som
riskerar att bli en flaskhals för den fortsatta ekonomiska tillväxten i länet. Om t.ex.
infrastrukturen inte utvecklas i takt med en ökad belastning på transportsystemet
skapas ökade kostnader för företag och hushåll vilket drar ner den ekonomiska tillväxttakten på sikt.
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Figur 30. Fasta bruttoinvesteringar i Stockholms län, miljarder kr i löpande priser.
Källa SCB, SKL, Trafikverket, SL och Locum.

Räknat i löpande priser stiger investeringarna såväl totalt som räknat per invånare
eller sysselsatt. År 2008 uppgick de fasta bruttoinvesteringarna i länet till ca 160 miljarder kronor, vilket motsvarade ca 80 000 kronor per invånare eller 150 000 kronor
per sysselsatt. Privata aktörer stod för hela 87 procent av investeringarna, inklusive
offentligt ägda bolag förutom landstingsbolagen SL och Locum.
Ser man till hur stor andel av ekonomin i Stockholms län som går till fasta investe
ringar visar det sig att investeringarna sedan mitten av 1990-talet har en svagt
stigande trend, med en topp kring 2000 då IT-boom präglade länet. Såväl de privata
som de offentliga investeringarna uppvisar en svagt stigande trend, men skillnaden
i procentenheter mellan privata och offentliga investeringars andel av BRP har ökat
under 2000-talet.
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Figur 31. Fasta investeringar i Stockholms län som andel av BRP, procent.
Källa SCB, SKL, Trafikverket, SL och Locum.

Jämfört med såväl riket som EU 15/25 samt OECD-länderna i genomsnitt ligger de
fasta bruttoinvesteringarna i Stockholms län som andel av BRP/BNP på en låg nivå.
Skillnaden uppgår till flera procentenheter. För att Stockholms län skulle ha legat på
samma nivå som riket år 2007 hade krävts ytterligare ca 38 miljarder i investeringar.
Man bör dock minnas att huvudstadsregionen är en utpräglad tjänste-/kunskaps
ekonomi medan t.ex. den kapitalintensiva industrin har en mycket begränsad närvaro. Samtidigt förklarar inte detta hela skillnaden mot riket, och än mindre mot EU/
OECD, utan det är tveklöst så att de fasta bruttoinvesteringarna ligger på en låg nivå i
Stockholms län.
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Figur 32. Fasta investeringar som andel av BNP/BRP, procent.
Källa SCB, OECD och EUROSTAT.
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Breddas perspektivet till det regionala investeringsbegrepp som utkristalliserats i
den här rapporten, där även kunskapsinvesteringar (utbildning och FoU) inkluderas,
tillkommer ytterligare ca 66 miljarder kronor i investeringar i Stockholms län och
investeringarnas andel av BRP stiger till ca 23 procent, sett till 2007 års siffror – att
jämföra med ca 27 procent i riket, d.v.s. skillnaden består och härrör till de fasta
investeringarna. Omkring två tredjedelar av investeringarna i länet utgörs av ”hårda”
fasta investeringar och en tredjedel av ”mjuka” investeringar i utbildning och FoU.
Det bör dock noteras att siffror saknas över verksamhetsanknuten utbildning i såväl
privat som offentlig verksamhet. Medräknat verksamhetsanknuten utbildning skulle
utbildning och FoU som investeringsområde ligga på väsentligt högre nivå, sannolikt
upp mot 80–90 miljarder kronor för år 2007.
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Figur 33. Totala investeringar i Stockholms län, miljarder kronor i löpande priser.
Källa SCB, HSV, SKL, Trafikverket, Locum, SL.
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Figur 34. Totala investeringar i Stockholms län som andel av BRP, procent.
Källa SCB, HSV, SKL, Trafikverket, Locum, SL.
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Summeras den totala bilden över investeringar inom olika utgiftsområden framgår
att maskiner och inventarier samt mark, byggnader och försörjningssystem tar i
anspråk de största resurserna, med drygt 75 miljarder vardera år 2008. Utbildningssystemet och FoU låg på knappt hälften, 33-35 miljarder, men då saknas verksamhetsanknutna utbildningsinsatser i redovisningen. Kanske något oväntat kommer
transportsystemet ut som det klart minsta investeringsområdet, med ca 11 miljarder
år 2008.
Inom vilka områden investeringar görs skiljer sig markant mellan olika aktörer.
Företagen, som står för mer än två tredjedelar av investeringarna, investerar främst
i mark, byggnader och försörjningssystem samt maskiner och inventarier. Därtill
lägger företagen betydande summor på FoU. Kommunernas investeringar härrör i
första hand till utbildningssystemet, medan betydligt mindre resurser läggs på fasta
investeringar i vägar, byggnader, maskiner, inventarier etc. Statens investeringar
sprids tämligen jämt över transportsystemet, utbildningssystemet, FoU samt maskiner och inventarier medan landstingets investeringar till stor del läggs i transportsystemet, SL inräknat, samt maskiner och inventarier, till stor del med koppling till
sjukvården.
Tabell 4. Totala investeringar i Stockholms län per investeringsområde, miljarder kronor.

Investeringar 2008

Företagen
inkl. off.ägda
bolag

Transportsystemet
Utbildningssystemet

Uppg. saknas

Kommunerna
exkl. kommunala bolag

Staten exkl.
statliga bolag

Landstinget
inkl. SL och
Locum

Totalt

2

5

4

11

28

5

0

33

7

1

35

FoU (2007)

27

Maskiner och
inventarier

69

2

4

2

77

Mark, byggnader,
försörjningssystem

69

5

1

1

76

164

36

21

8

230

Totalt

Källa SCB, HSV, SKL, Locum, SL samt Sweco Eurofutures beräkningar.

Framtida utveckling av regionen
Som framgått finns en tydlig koppling mellan produktionen, BRP, och investeringarna i länet. En avgörande faktor för det framtida investeringsutrymmet är således
den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län. På sikt beror det offentligas och
andra aktörers investeringar på faktorer som befolkningsutveckling, utvecklingen
av arbets-/näringslivet, regionförstoring m.m. samt det övergripande makroekonomiska klimatet i Sverige och internationellt. Samtidigt är investeringar en nödvändig
förutsättning för att skapa utveckling inom dessa områden. En fortsatt expansion i
Stockholms län både förutsätter och möjliggör investeringar.
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Regional utveckling leder till att det privata investeringsutrymmet, eller snarare
investeringsintresset, utökas i och med en större ekonomisk aktivitet, fler aktörer
på marknaden och stärkt avkastningspotential. Från det offentligas sida handlar det
framför allt om ett ökat investeringsbehov på grund av en växande befolkning och
större belastning på offentliga verksamheter och infrastruktur.
För att det inte ska skapas obalanser i den regionala ekonomin krävs att investe
ringar inom olika områden, och därmed mellan olika aktörer, går om inte i takt
så åtminstone inte påtaglig i otakt med varandra. Har man därtill ambitionen att
försöka planera den framtida tillväxten är detta än viktigare. Privata och offentliga
investeringar måste följas åt. Problemet är bara att det privata som regel ligger före i
fas och styrs av marknadsmekanismer, medan det offentliga släpar efter och har att
beakta även politiska mål. Så hamnar vi också lätt i en situation som i Stockholms län
där det privata expanderat kraftigt och det offentliga måste kompensera för de brister
som uppstått i infrastruktur, utbildning, etc. Och detta samtidigt som kraven ökar i
förvaltandet av den befintliga produktionsapparaten och livsmiljön, d.v.s. driften av
redan gjorda investeringar.
I en tillväxtregion som Stockholms län är det ständigt en fråga om både anpassning och styrning från det offentligas sida, där det privata visar vägen såväl vad gäller
var och hur folk vill bo som vilka verksamheter som kan utvecklas och i vilka lägen.
Behoven förändras också över tid, vilket gör det än svårare att förutse vilka investeringar som kommer att krävas för att möta framtida efterfrågan från invånare, företag och besökare. Det finns en uppenbar risk i att extrapolera dagens eller gårdagens
mönster och anta att volymmässiga relationer och prioriteringar ska förbli desamma.
Förändrade livsvillkor, produktions- och konsumtionsmönster samt nya tekniker
kan påtagligt förändra behovsbilden. Därtill kan förändrade roller och finansieringsmodeller innebära stora förändringar i bilden över vem som investerar i vad.
Samtidigt finns trögheter i systemet, vilket framgår av de trots allt tämligen
robusta investeringsmönster som finns i regionen. De stora samhällsbärande
systemen – bebyggelsen, transportsystemet, försörjningssystemen och utbildningssystemet – både följer och möjliggör den övergripande utvecklingen av regionen i
såväl volymmässig (befolknings-, sysselsättnings- och inkomsttillväxt) som rumslig
(tillväxtens lokalisering) bemärkelse.
För stärkta förutsättningar för nuvarande och kommande RUFS att stödja
utvecklingen i Stockholms län är det angeläget att inkorporera investeringar på ett
genomtänkt och konsekvent sätt i såväl plan- som genomförandearbetet. Förutom ett
relevant och förankrat regionalt investeringsbegrepp och fakta om historiska och planerade investeringar att utgå ifrån, behövs även forum för aktörer att nå samsyn som
kan ligga till grund för synergier och ett ökat strategiskt värde i de investeringar som
görs. Denna förstudie är ett första steg mot att betrakta RUFS som mer av en regional
investeringsplan. Huruvida det är rätt väg att gå behöver diskuteras och utredas närmare i nära dialog mellan olika aktörer i regionen, såväl privata som offentliga.
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öka realkapitalet i samhället, d.v.s. för att bygga ut eller modernisera produktionsapparaten. realkapitalets tillväxt är en betydelsefull faktor bakom den
snabbt stigande materiella standarden i industriländerna under de senaste
århundradena. investeringar för med sig teknisk utveckling, och en växande
och moderniserad produktionsapparat höjer produktionsförmågan. På det
viset är dagens välfärd i hög grad en följd av gårdagens investeringar, och
dagens investeringar lägger i sin tur grunden för morgondagens produkoch mycket investeringar vi egentligen avser.
stockholms län är ett utpräglat tjänste- och kunskapssamhälle samtidigt som
det regionala investeringsbegreppet fortfarande, som regel, inbegriper de
fasta investeringarna som ingår i nationalräkenskaperna. sällan förs någon
egentlig diskussion om investeringsbegreppet som sådant och vad det borde
inkludera i ett regionalt sammanhang.
i denna förstudie diskuteras dels vad som kan vara ett relevant regionalt
investeringsbegrepp och dels belyses övergripande vilka investeringar
som görs i stockholms län, vem som gör dem och under vilka restriktioner/
incitament de görs.
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tivitetsökning och tillväxt. När vi talar om regional utveckling är det i mångt

Investeringar i Stockgolmsregionen

Med investeringar avses vanligtvis de ekonomiska resurser som satsas på att

