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Förord 

Denna rapport presenterar utvecklingen av analysverktyget DYNLOK som möjliggör analys av en 
plats fysiska tillgänglighet och dess utvecklingspotential på en fin geografisk nivå. Arbetet med 
utvecklingen av analysverktyget har bedrivits inom forskningsprojektet TIPT (Tillgänglighet, 
Innovationsprocesser och Tillväxt) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Projektet 
har finansierats av EU:s strukturfond (Regionala Fonden), Regionförbundet i Jönköping, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies), 
samt Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

TIPT-projektet fokuserar på förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län. Av 
specifikt intresse är innovationsaktiviteter, samverkan och tillgänglighet och hur detta påverkar 
lokal näringslivsförnyelse och tillväxt i regionen. Syftet med projektet är att genomföra tillämpade 
analyser med fokus på potentialen för innovationsprocesser i länets näringsliv. Forskning på detta 
tema är angeläget för att öka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till ett bra innovationsklimat 
i Jönköpings län. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att de studier som projektet 
genomför ska bidra till att olika typer av regionala resurser och regional politik kan användas för 
att främja ett hållbart och innovativt regionalt näringsliv med goda förutsättningar för långsiktig 
tillväxt. Projektet är organiserat i fyra delprojekt, som på olika sätt berör innovationsklimatet i 
Jönköpings län. Denna rapport sammanfattar resultaten från ett av delprojekten, vilket är inriktat 
på utvecklingen av ett verktyg som kan användas för att analysera betydelsen av en god 
infrastruktur för regioners innovationspotential.  

Kontaktperson: Johan Klaesson, johan.klaesson@jibs.hj.se 
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Sammanfattning 

Denna rapport är en dokumentation av analysverktyget DYNLOK. DYNLOK är en modell som 
används för att analysera sambandet mellan en plats fysiska tillgänglighet och dess utvecklings- 
och innovationspotential på en fin geografisk nivå. Utvecklingen av analysverktyget är en del av 
forskningsprojektet projektet TIPT (Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt). Syftet 
med rapporten är att demonstrera hur analysverktyget fungerar och illustrera hur det kan 
tillämpas i en analys av en plats innovationsförmåga. Studien belyser fördelarna som en analys på 
en fin geografisk nivå har i jämförelse med en analys på den grövre kommunnivån. 

Analysverktyget bygger på ansatsen att investeringar i infrastrukturen i en region leder till så 
kallade agglomerationseffekter. Positiva agglomerationseffekter, som innebär att förutsättningar 
för innovation och produktivitetstillväxt förbättras, uppstår när företag lokaliserar sig i närheten 
av varandra. Analysverktyget är uppbyggt kring olika tillgänglighetsmått som mäter den fysiska 
infrastrukturen och marknadsstorleken i termer avr människor och företag på olika platser. 
Tillgänglighetsmått är viktiga instrument som används av forskare och beslutsfattare för att 
studera regional utveckling. En fungerande infrastruktur som ger god tillgänglighet till olika typer 
av marknader är avgörande för en regions platsbundna fördelar i relation till andra regioner.  

Rapporten beskriver hur tillgänglighetsmåtten i DYNLOK är formulerade och hur de används i 
en modell som predicerar tillväxten av företag som främjar innovation. Enligt litteraturen har 
företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster både hög innovationspotential själva samtidigt 
som de bidrar med olika typer av kunskap som gynnar innovationsförmågan i andra företag. En 
tillämpning av modellen i en analys av SAMS-områden i Jönköpings län visar ett starkt samband 
mellan ökad lokal tillgänglighet och tillväxt av företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster, 
vilket i sin tur generar fler innovationer på dessa platser. I rapporten jämförs även analysen på 
SAMS-områdesnivå med samma analys på kommunnivå. Resultaten är jämförbara, men det är 
tydligt att en analys på kommunnivå negligerar sambanden som existerar på en finare geografisk 
nivå. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera två viktiga resultat: 

1. DYNLOK-modellen fungerar och ger intressanta resultat på den finare SAMS-
områdesnivån. Detta ger möjligheter att undersöka andra samband av vikt för innovation, 
förnyelse och ekonomiska tillväxt på en fin geografisk nivå. 

2. Kunskapsintensiteten i olika branscher tycks variera på ett lagbundet sätt även på denna 
finare nivå. Detta betyder att för att förstå lokaliseringen av kunskapsintensiva tjänster 
behöver vi kunna modellera geografiska samband på ett mer detaljerat sätt än vad som 
tidigare gjorts. 

De tillämpade analyserna bekräftar också resonemanget att tillgänglighet till ekonomisk aktivitet 
är en avgörande faktor för framväxt av kunskapsintensiva verksamheter, vilket är en förutsättning 

4 
 



för den lokala förmågan till innovation och förnyelse. Dessa resultat pekar på betydelsen av god 
transportinfrastruktur både inom och mellan regioner. 
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1 Inledning  

En fungerande infrastruktur som innebär en god tillgänglighet till olika typer av marknader har 
länge ansetts vara en avgörande faktor för ökad effektivitet, ekonomisk tillväxt och välstånd. 
Denna rapport är en dokumentation av ett verktyg som möjliggör analys av en plats fysiska 
tillgänglighet och dess utvecklingspotential. Detta verktyg som vi kallar för DYNLOK-modellen 
(DYNamiska LOKaliseringsmodell), baseras på tillgänglighetsmått som mäter den fysiska 
infrastrukturen och marknadsstorleken för människor och företag på olika platser. 
Tillgänglighetsmått är viktiga instrument som används av forskare och beslutsfattare för att 
studera regional utveckling. Relationen mellan tillgänglighet och regional utveckling är etablerad i 
litteraturen eftersom platser med bättre tillgänglighet till insatsvaror och avsättningsmarknader är 
mer produktiva och har därför komparativa fördelar över mer otillgängliga platser och är därför 
mer framgångsrika. 

Fokus i denna rapport är att presentera analysverktyget (DYNLOK) och hur det kan användas för 
att analysera sambanden mellan den fysiska infrastrukturen (tillgängligheten) och det lokala 
näringslivets förmåga till innovation och förnyelse. En viktig utveckling av DYNLOK har skett 
inom forskningsprojektet TIPT (Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt). Detta 
analysverktyg har tidigare använts på en grövre geografisk nivå, oftast kommunnivå. Forskning 
och tillgång till mer detaljerad statistik har möjliggjort en utveckling av verktyget, som nu kan 
användas för tillämpade studier om platsers utvecklingspotential på en finare geografisk nivå än 
tidigare, d.v.s. SAMSa-områdesnivå. Denna utveckling är viktig, inte minst när det gäller studier 
om platsers innovationsförmåga, eftersom kommuner i vissa fall kan vara en för grovmaskig nivå 
för att fånga upp relevanta geografiska samband. 

Syftet med rapporten är i första hand att demonstrera hur analysverktyget fungerar och illustrera 
hur det kan tillämpas i en analys av en plats utvecklingspotential. Som ett praktiskt exempel 
analyserar vi en plats innovationsförmåga genom att studera SAMS-områdens tillgänglighet till 
ekonomisk aktivitet i Jönköpings län. Studien belyser också de fördelar som en analys på en finare 
geografisk nivå kan innebära i jämförelse med en analys på den grövre kommunnivån. 

Inom detta projekt utgår vi från ansatsen att platser som har en hög koncentration av 
kunskapsintensiva företag också har en jämförelsevis god potential för innovation och förnyelse. 
Forskningslitteraturen pekar på ett tydligt samband mellan innovations-benägenheten på en viss 
plats och platsens tillgång till kunskapsintensiva tjänster, så kallade KIBSb-företag1. Eftersom 
KIBS-företag gör affärer med just kunskap, bör tillgänglighet till marknaden för dessa företags 
tjänster vara av central betydelse för andra typer av kunskapsintensiva verksamheter. Vidare, pekar 
forskningen på att en stor del av flödet av kunskap och idéer är geografiskt bundet, vilket beror på 

a Small Areas for Market Statistics 
b Knowledge Intensive Business Services 

6 
 

                                                      



att kunskap inte enbart överföras via kodade kanaler som internet och tidskrifter utan en del av 
kunskapen måste överföras direkt via interaktion mellan människor2. Detta gör att intensiteten 
och kvaliteten i kunskapsflöden trappar av med ökat geografiskt avstånd, eftersom 
transaktionskostnaderna för interaktion mellan människor är en funktion av den restid som 
fysiska möten för med sig. Av den anledningen kan man förmoda att kunskapsflöden är starkast 
inom kommungränser eller till och med inom SAMS-områden. Följaktligen är en analys på en 
finare nivå än kommunnivå ett viktigt steg till en ökad förståelse för platsers förmåga till 
innovation.  

Rapporten består av 5 avsnitt. I kapitel 2 introduceras läsaren till kopplingen mellan 
infrastruktur, tillgänglighet och ekonomisk utveckling, vilken utgör grunden för analysverktyget 
DYNLOK.  I kapitel 3 presenteras tillgänglighetsmåtten som analysverktyget bygger på och 
kapitel 4 redogör för en tillämpning av DYNLOK i praktiken. Denna tillämpning rör relationen 
mellan tillgänglighet och områdens innovationsförmåga i Jönköpings län. Detta kapitel belyser 
även betydelsen av en fin geografisk analysnivå. I kapitel 5 summeras rapporten.  
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2 Analysverktygets bakgrund: infrastruktur, arbetsmarknadsregioner 

och produktivitet 

I detta avsnitt presenteras i korthet den teori som ligger till grund för analysverktyget DYNLOK. 
Sambanden i DYNLOK-modellen är drivna av tillgänglighetsförändringar. Förändringar av 
tillgänglighet sker via infrastrukturinvesteringar eller omlokalisering av företag och människor i 
geografin. Modellen är ursprungligen utformad för att kunna predicera tillväxt av arbete och 
arbetskraft, men kan användas för en rad olika tillämpningsområden. Inspiration till modellen 
har hämtats från den så kallade Carlino-Mills-modellen och den livaktiga litteratur som växt fram 
sedan den presenterades 19873. I denna rapport tillämpas DYNLOK för att predicera regioners 
innovationspotential som i sin tur kan antas bygga på tillgänglighet till ekonomisk aktivitet. 

Kvaliteten av en regions infrastruktur; dess kapacitet, anslutningar, körhastigheter, etc., påverkar 
en regions tillgänglighet. Om tillgänglighet förbättras i en region innebär det en förstoring av 
regionen eftersom platser som tidigare ansågs vara för långt borta och utanför regionen, nu 
kommit närmare. När företag och människor är nära varandra kan så kallade 
agglomerationsfördelar uppstå. Agglomerationseffekter gör att företagen förbättrar sin lönsamhet 
om de lokaliserar sig i närheten av varandra4. Agglomerationsfördelar som möjliggör innovationer 
och ökad produktivitet kan exempelvis uppstå om den fysiska närheten och densiteten av 
ekonomisk aktivitet och humankapital genererar s.k. ”överspillningseffekter” mellan företag. 
Vidare kan agglomerationsfördelar uppstå om företag som tillverkar insatsvaror eller erbjuder 
understödjande företagstjänster samlas på samma plats; om arbetskraften i en viss region utvecklar 
kunskaper och erfarenheter som är av specifik betydelse för de företag som finns där; om fler 
besökare/kunder lockas till regionen p.g.a. ett större och mer varierat utbud; om företag 
samordnar logistik och transporter, eller samarbetar kring forskning och utveckling. 

Agglomerationsfördelar stimuleras genom investeringar i infrastruktur som ger förbättrad 
tillgänglighet, vilket i sin tur leder till ökad ekonomiskt tillväxt. Denna process är 
självförstärkande, då företag vill lokalisera sig där agglomerationsfördelarna är stora, vilket i sin 
tur leder till ökade agglomerationsfördelar. Vi kan därför observera att ekonomisk tillväxt är en 
geografiskt selektiv process där företag, människor, och teknologiska och sociala innovationer 
uppträder som kluster i geografin. Dessa typer av agglomerationsfördelar förklarar delvis 
existensen av stadsområden som består av sammanlänkade urbana områden som vidare kan delas 
in i zoner5. Figuren nedan sammanfattar hur en förbättrad infrastruktur leder till 
agglomerationsfördelar.  
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Figur 1 Samband mellan infrastruktur och tillväxt 

 

Rumslig koncentration kan observeras på olika geografiska nivåer, vilket innebär att i ett system 
av urbana agglomerationer kan det finnas huvudcenter, center av stadsområden och även del-
center med koncentration av människor och företag6.  Därför är det vanligt att dela in det 
geografiska rummet i enheter som speglar lokala, inom-regionala och utom-regionala förhållanden. 
I Sverige är LA-regionerc (Lokala Arbetsmarknadsregioner) ofta den mest relevanta 
regionindelningen från ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom dessa regioners utbredning är 
grundade på faktiska mönster för arbetspendling. Lokala arbetsmarknadsregioner är baserade på 
kommuner och om två kommuner har en stor andel pendling mellan sig anses de tillhöra samma 
region. En analys av förändringar i det spatiala rummet bör grundas på denna geografiska 
indelning. I DYNLOK modellen analyseras tillgängligheten separat för dessa tre komponenter: 

• Lokal (tillgänglighet inom the urbana området) 
• Regional (tillgänglighet inom regionen) 
• Extern (tillgänglighet utanför regionen) 

c Även kallade FA regioner (Funktionella Analysregioner) 
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Figur 2 Geografisk hierarki av marknader 

 

DYNLOK-modellen är alltså driven av tillgänglighetsförändringar. Precis vad tillgänglighet mäter 
beror på hur måttet är formulerat. Tillgänglighet till befolkning är exempelvis en indikator på 
marknadsstorlek för leverantörer av varor och tjänster. Tillgänglighet till BRP 
(BruttoRegionProdukt) är ett mått på storleken på den ekonomiska aktiviteten, vilket kan var en 
indikator av marknadsstorlek för leverantörer av mer komplicerade företagstjänster. Vidare är 
tillgänglighet till en högutbildad arbetskraft en indikator på en plats tillgång till humankapital. I 
denna rapport fokuserar vi på tillgänglighet till arbeten eller antal jobb vilket är en indikator på 
storleken på ekonomisk aktivitet i regionen. I nästa avsnitt går vi igenom hur 
tillgänglighetsmåtten är formulerade. 
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3 Analysverktyget: Tillgänglighetsmåtten 

Intuitionen bakom konstruktionen av tillgänglighetsmått bygger på en så kallad 
gravitationsansats. I en gravitationsmodell beror vikten/betydelsen av ett objekt (en plats) på två 
saker: (i) storleken (positivt) och avståndet (negativt). Den följande ekvationen är ett typiskt 
exempel på ett tillgänglighetsmått. 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = ∑ 𝐽𝐽𝑘𝑘𝑓𝑓�𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑘𝑘�𝑘𝑘       (1) 

där Tr är tillgänglighet (till jobb i detta fall) i område r som beror på Jk, antal jobb i område k, och 
dr,k, avståndet mellan område r och område k. Ju fler jobb i område k, desto större är 
tillgängligheten till jobb i område r. Desto längre avstånd mellan område r och k, desto mindre 
blir tillgängligheten till jobb i område r. Som tidigare nämnts kan tillgänglighetsmått formuleras 
på många olika sätt. Till exempel så kan dr,k vara ett enkelt avstånd som fågeln flyger eller restid 
med bil och/eller med kollektivtrafik. Variabeln kan även vara generaliserade resekostnader vilket 
omfattar summan av det resan kostar i pengar och kostnaden i tid. I vårt fall är variabeln dr,k restid 
mellan två orter med bil. Vidare kan den så kallade ”distance decay” funktionen, 𝑓𝑓�𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑘𝑘�, 
beskrivas av en rad olika funktioner, men vanligast är att använda en exponentiell funktion. Syftet 
med funktionen är att bestämma hur stor effekt förändrade tidsavstånd får på tillgängligheten. 
Med en exponentialfunktion blir ekvation 1: 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = ∑ 𝐽𝐽𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑘𝑘𝑘𝑘       (2) 

Notera tillägget av konstanten λ i ekvation 2. λ är en parameter som visar känslighet för restider 
och denna konstant förtjänar extra fokus då den visar sig spela en viktig roll för analyserna som 
presenteras i denna rapport. 

Empirisk forskning visar att restider påverkar pendlares resvanor på ett icke-linjärt vis7. Pendlare 
verkar vara mindre känsliga för små förändringar i väldigt korta och väldigt långa restider, medan 
känsligheten är mycket högre för mellanliggande restider. Kurvan som beskriver arbetares 
benägenhet att pendla i relation till restider ser ut som ett S. För korta och längre restider är 
kurvan nästan helt horisontell, medan kurvan är mycket brant för mellanliggande restider. 
Inflexionspunkten ligger på ca 45 minuter. 

För att närmare beskriva dessa samband har forskarna räknat ut hur känsliga pendlare är för 
restider för olika tidsintervaller. De skattade parametrar som visar tidskänslighet för (i) inom-
kommunal, (ii) inom-regional och (iii) utomregional pendling betecknas med 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2 and 𝜆𝜆3. Hög 
tidskänslighet innebär att extra restid minskar flödet av pendlare mer än minskningen som sker 
med låg tidskänslighet. Känsligheten för restider som skattades fram var: 𝜆𝜆1 = 0.02, 𝜆𝜆2 = 0.1 och 

𝜆𝜆3 = 0.058. Dessa värden används även i vår modell. 
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Figur 3 Benägenhet att pendla till andra kommuner observerat för en normalstor LA region 
Källa: Johansson, Klaesson och Olsson (2003) 

Två saker gör analysverktyget som används i rapporten unikt jämfört med de flesta övriga 
tillgänglighetsmått. För det första delas det ”klassiska” tillgänglighetsmåttet upp i tre-fyra olika 
mått beroende på den geografiska analysnivån (som diskuterades i avsnitt 2). Denna uppdelning 
tar hänsyn till den ickelinjära förändringen av effekter av tids-avstånd samtidigt som den 
möjliggör att en rad mer nyanserade forskarfrågor kan besvaras. Om analysnivån är kommunnivå 
blir de tre olika tillgänglighetsmåtten: (i) tillgängligheten inom den egna kommunen, (ii) 
tillgängligheten inom det egna arbetsmarknadsområdet (LA-område) men utanför den egna 
kommunen, och (iii) tillgängligheten till resten av kommunerna i Sverige men enbart till 
kommuner utanför det egna LA området. Forskaren tillåts med denna uppdelning analysera 
frågor såsom: Är tillgänglighet till omkringliggande kommuner mer eller mindre viktig än 
tillgängligheten inom den egna kommunen? Den andra orsaken som gör analysverktyget i denna 
rapport unikt är att vi, inom ramen för TIPT-projektet, utvecklat tillgänglighetsmåtten till en 
mycket finare analysnivå än kommuner. Tillgång till heltäckande data över individer, företag och 
tids-avstånd på SAMS-områdesnivå har möjliggjort denna utveckling. Ekvationerna för 
tillgänglighetsmått som utgår från SAMS visas i tabell 1. 

Ekvationerna i tabell 1 är formulerande utifrån följande resonemang: Antag att C= {1,…, n} är en 
mängd som innehåller alla SAMS-områden, n, i ekonomin (Jönköpings län i detta fall). Om M 
betecknar en kommun som innehåller flera SAMS-områden (n) kan vi säga att 𝑀𝑀 ⊂ C. Då visar 
𝑀𝑀−𝑖𝑖= M \ {r} alla SAMS områden i kommun M, förutom det egna SAMS området r. Vidare, om 
L är en arbetsmarknadsregion (LA) innehållande flera SAMS områden (n), kan vi säga att 𝐿𝐿 ⊂ C. 
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Då visar 𝐿𝐿−𝑀𝑀= L \ {M} alla SAMS områden i LA regionen, förutom SAMS områden i den egna 
kommunen M. Slutligen kan vi säga att 𝐶𝐶−𝐿𝐿= C\L visar alla SAMS områden i hela ekonomin 
förutom områden i mängd L och (∀𝑟𝑟, 𝑟𝑟 ≠ 𝑘𝑘) är olika SAMS-områden. 𝐽𝐽r i ekvationerna 
betecknar totalt antal jobb i ett givet SAMS-område r, medan Jk betecknar totalt antal jobb i alla 
andra SAMS områden, k, i den givna mängden.  

 

Tabell 1 – Analysverktyget DYNLOK omfattar fyra tillgänglighetsmått  
Variabel Förklaring Definition Ekv. 

A_SAMS 
Inom-SAMS-områdes tillgänglighet: densitet av 
ekonomisk aktivitet i SAMS-området; beräknat som 
antal jobb delat med arean. 

𝐴𝐴_𝑆𝑆𝐴𝐴𝑀𝑀𝑆𝑆𝑟𝑟= 𝐽𝐽𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟

 (3) 

A_KOM 
Inomkommunal tillgänglighet: tillgänglighet till jobb 
mellan SAMS-områden inom samma kommun, 
förutom det egna SAMS-området. 

𝐴𝐴_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟= ∑ 𝐽𝐽𝑘𝑘𝑀𝑀−𝑘𝑘  𝑒𝑒{−𝜆𝜆1𝑡𝑡𝑟𝑟,𝑘𝑘} (4) 

A_LA 
Inomregional tillgänglighet: tillgänglighet till jobb 
mellan SAMS-områden inom samma LA region, 
förutom den egna kommunen. 

𝐴𝐴_𝐿𝐿𝐴𝐴𝑟𝑟= ∑ 𝐽𝐽𝑘𝑘𝐿𝐿−𝑀𝑀  𝑒𝑒{−𝜆𝜆2𝑡𝑡𝑟𝑟,𝑘𝑘} (5) 

A_XREG 
Extern tillgänglighet till jobb: tillgänglighet till jobb 
mellan SAMS-områden inom länet, men utanför den 
egna LA regionen. 

𝐴𝐴_𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑟𝑟= ∑ 𝐽𝐽𝑗𝑗𝐶𝐶−𝐿𝐿 𝑒𝑒{−𝜆𝜆3𝑡𝑡𝑟𝑟,𝑘𝑘} (6) 

 

Restid med bil mellan två SAMS områden, r och k, representeras av t. λ är en restidskänslig 
parameter. De olika tillgänglighetsmåtten har olika värden för λd (förutom A_SAMS). Värdena är 
baserade på tidigare skattningar baserade på svensk pendlingsstatistik från 19989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 𝜆𝜆1 (inom kommun) = 0.02, 𝜆𝜆2 (inom region) = 0.1,  och 𝜆𝜆3 (utom region) = 0.05 
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4. Analysverktyget i praktiken: Betydelsen av tillgänglighet för tillväxt 

av innovativa områden i Jönköpings län 

Analysverktyget används här för att studera områdens förmåga att attrahera företag som främjar 
innovativa aktiviteter i Jönköpings län. Analysen görs först på SAMS-områdesnivå och sedan på 
kommunnivå för att belysa fördelarna med en mer detaljerad geografisk data. 

Enligt litteraturen främjar företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster, så kallade KIBS-
företag innovationsförmågan i ett område. Kunskap är en av de insatsfaktorer som krävs för att 
omvandla idéer till nydanande ekonomisk verksamhet. Denna kunskap kan finnas inom det egna 
företaget eller komma från externa kunskapskällor. Innovationer bygger ofta på en kombination 
av olika typer av kunskap. Som påpekades i tidigare avsnitt påvisar forskningslitteraturen att en 
stor del av flödet av kunskap och idéer är geografiskt bundet. Det är därför möjligt att en stor del 
av kunskapsflödena stannar inom den egna kommunen och till och med inom det egna SAMS-
området. 

Eftersom KIBS-företag förmedlar kunskap via tjänstemarknaden, bör tillgänglighet till sådana 
tjänstemarknader vara av stor betydelse för innovationsförmågan på en plats eller i en region. 
Marknaden för företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster består just av andra företag – 
vilka tillsammans utgör den ekonomiska aktiviteten på en viss plats eller region. Tillgänglighet till 
ekonomisk aktivitet i mycket närliggande områden bör spela särskilt stor roll för KIBS-företag 
jämfört med andra företag eftersom förmedling av kunskap ofta förutsätter fysiska möten. Nedan 
följer en kort sammanfattning av litteraturen som understryker dessa argument följt av en 
empirisk tillämpning av DYNLOK på Jönköpingsregionen. 

4.1 Kopplingen mellan kunskapsintensiva (KIBS) företag och innovationer 

Kunskapsintensiva företag stödjer andra företags innovativa processer10 samtidigt som det inte är 
ovanligt att de själva ägnar sig åt innovativa aktiviteter för egen räkning11. Det finns fyra 
huvudsakliga funktioner hos KIBS företag inom ett innovationssystem12: 

• Överföring av kunskap i form av expertis inom teknologi och management 
• Utbyte av empirisk kunskap och best-practice metoder inom olika branscher 
• Integration mellan olika typer av kunskap och kompetens som existerat inom ett 

innovationssystem 
• Implementering av existerande kunskap för kunders specifika behov 

Människan är huvudkomponenten vad gäller KIBS-företagens betydelse för innovationer 
eftersom kunskap är lagrad i människor och nätverk. Då produktion och konsumtion av 
kunskapsintensiva företags tjänster vanligtvis sker samtidigt är det omöjligt att skilja mellan 
produkt och process. Detta gör det svårt att mäta hur innovativa enskilda KIBS-företag är. 
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Ytterligare en anledning att det är svårt att mäta graden av innovation i KIS-företag är att denna 
ofta bestäms av hur kunden använder tjänsten. Inom tillverkning kan patent användas för att 
mäta graden av innovation, medan detta inte är lika lätt för tjänsteföretag. Inom tjänsteföretag är 
varumärken, upphovsrätt, medlemskap i professionella nätverk och rykte faktorer som korrelerar 
med hur innovativa dessa företag är, men dessa faktorer är mycket svåra att mäta kvantitativt.13 

Även om det är svårt att mäta enskilda KIBS-företags innovationsförmåga, finns det en klar 
korrelation mellan platser som har en hög andel KIBS-företag och platser som är mycket 
innovativa. Exempelvis visar en rapport från Europeiska kommissionen att andelen KIBS-företag i 
EU-länderna är signifikant och positivt korrelerat med innovationsprestationer i respektive land14. 
Vidare finns det en klar korrelation mellan andelen sysselsättning i tjänsteföretag och 
produktivitetsnivån i övriga sektorer i Europa15. Forskning visar också att sannolikheten för 
lyckad produktutveckling är högre i regioner med många KIBS-företag16. Europeiska 
kommissionen har också uttryckt att 

 “the economic importance of services means that improvements in European living standards are likely 
to depend more and more on productivity improvements in business services than in manufacturing” 
och att “… KIBS are likely to be one of the main engines for future growth within the European 
Union.”  (European Commission 2007, p. 7)  

Givet denna bakgrund fokuserar vi på tillväxten av sysselsättning i KIBS-företag för att beskriva 
potentialen för innovation i regionen.   

4.2 Betydelsen av närhet och tillgänglighet för tillväxt i KIBS-företag 

KIBS-företag tillhandahåller huvudsakligen kunskap och tjänster för kunskapshantering. Kunskap 
är egentligen en allmännyttig vara (public good) eftersom den är en faktor som karaktäriseras av 
icke-rivalitet. Icke-rivalitet innebär att varan kan användas samtidigt av flera individer och att en 
individs konsumtion av produkten inte minskar möjligheten för en annan individ att konsumera 
den. Kunskap är även delvis ”icke exkluderbar”, vilket innebär att de som tar fram kunskap inte 
helt kan förhindra spridning av kunskapen till andra användare. Däremot är kunskap varken 
gratis eller lättillgängligt för alla och alla aktörer i ekonomin vet inte heller om att en viss kunskap 
existerar17. Till skillnad från överföring av de flesta produkter och tjänster är det svårt och dyrt att 
överföra kunskap eftersom det inbegriper tidskrävande inlärning som ofta kräver fysisk 
interaktion mellan parterna. Dessutom är kunskap ofta kontext-specifikt, platsbunden och ibland 
också underförstådd. Kunskap och kunskapshantering är bundet till personlig förmåga och 
tillgänglig information vilket även innebär att det är (i alla fall delvis) bundet till vissa personer 
som ofta verkar utifrån en specifik plats i geografin.18 Även i dagens globaliserade samhälle med 
avancerade internetbaserade kommunikationstekniker är mycket kunskap så komplex att den är 
svår att överföra utan fysiska möten. Överföring av sådan kunskap förutsätter dessutom att det 
finns en viss kognitiv närhet mellan de involverade personerna. Med kognitiv närhet menas att 
det finns en samstämmighet i utbildningsbakgrund, erfarenheter och referensramar som 
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underlättar förståelsen av ny kunskap och nya ideér och som det lättare att absorbera ny kunskap.  
Komplex kunskap och abstrakta koncept, svårt att överföra, speciellt över längre avstånd19.  

Eftersom KIBS-företagens transaktioner innehåller en mycket hög grad av kunskapsöverföring 
krävs ofta en nära kontakt mellan köpare och säljare. KIBS-företag som är verksamma inom 
marknadsföring, informationssystem, teknik och FoU arbetar med en hög grad kundanpassning, 
vilket kräver en grundlig och kontinuerlig kommunikation och ofta interaktion ansikte-mot-
ansikte under produktionsprocessen. Det medför att tillgänglighet till en stor och tät marknad är 
viktigt för att underhålla efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster så att KIBS-företag kan växa 
och en hög tillgänglig till insatsvaror tycks vara viktig för tillväxt i antal KIBS-företag20. Det finns 
också forskning som visar att kunskapsflöden från statlig forskning är i hög grad är geografiskt 
bundna och därför är närhet till forskningsinstitutioner mycket viktigt för KIBS-företag21. Det 
tycks alltså vara så att geografisk närhet till kunder, leverantörer och FoU-institutioner relaterade 
till kunskapsförvärvande och kunskapsspridning är kritisk för utvecklingen av KIS företag22. 
Figuren nedan sammanfattar dessa resonemang. 

 

Figur 4 - Kopplingen mellan platsers tillgänglighet och dess innovationsförmåga 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att KIBS-företag är känsliga för geografiska avstånd både 
vad gäller tillgång till insatsvaror och avsättning för slutprodukter. Följaktligen är 
marknadspotentialen i en region av yttersta vikt för dessa företag. Frågan som följer blir, hur nära 
är nära nog? Vilken analysnivå bör användas för att analysera KIS-företagens geografiska mönster? 
De flesta tidigare studierna använder sig av kommunen som den geografiska analysnivån men 
kommunnivån kan ofta vara alldeles för grov för att analysera betydelsen av platsers lokala 
attribut. Om vi tar Jönköpings kommun som exempel, är det rimligt att det spelar en stor roll för 
ett företags utvecklingspotential om det placerar sig mitt i staden, vid A6 center, norrut i Ölmstad 
eller västerut i Mulseryd. För företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster är den precisa 
lokaliseringen i en kommun viktigare än för ett genomsnittligt företag i andra branscher, som 
resonemanget ovan har visat. Det är sannolikt att kunskapsflödenas geografiska räckvidd trappar 
av snabbare än en analys med kommun som den minsta geografiska enheten kan fånga upp. Vi 
kan anta att kunskapsflöden inte heller rör sig likformigt inom en kommun, utan att olika 
kunskapsflöden förekommer inom olika områden. Dessutom kan andra socioekonomiska 
variabler variera kraftigt mellan olika områden inom en kommun.  

Med diskussionen ovan i åtanke, analyserar vi hur tillgänglighet till marknaden påverkar tillväxten 
av KIS företag med SAMS områdesnivå som den geografiska analysnivån.  

 

Hög tillgänglighet 
Fler och större 

kunskapasintensiva 
företag 

Högre 
innovationspotential 
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4.3 Metod, modell och variabler 

I följande avsnitt redovisas en empirisk undersökning av sambandet mellan marknadspotential 
och den geografiska fördelningen av KIBS-sektorn med SAMS-områden som den geografiska 
analysnivån i Jönköpings län. Det finns 300 SAMS-områden i Jönköpings län. SAMS områdena 
är mindre i tätt befolkade och större i mer sparsamt befolkade områden (Figur 5).  

 

Figur 5 – Befolkning i SAMS-områden i Jönköpings län. 
 

I modellen förklaras antalet arbetstillfällen i olika sektorer i ett SAMS-område år 2010 av antalet 
sysselsatta i KIBS i SAMS-området 2002, en rad tillgänglighetsvariabler, samt övriga lokala 
attribut i SAMS-området. En modell som kontrollerar för läget i bas-perioden fångar delvis upp 
vad som påverkar förändringen av sysselsättningen inom KIS sektorn, samt den geografiska 
fördelningen av KIS sektorn. Den generella modellspecifikationen är: 

       𝑱𝑱𝒊𝒊,𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝜶𝜶 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑱𝑱𝒊𝒊,𝒓𝒓𝟏𝟏𝟎𝟎 + 𝝆𝝆𝒓𝒓𝑨𝑨𝒓𝒓𝟏𝟏𝟎𝟎 + 𝜺𝜺𝒊𝒊,𝒓𝒓                   (7) 

där 𝐽𝐽𝑖𝑖,𝑟𝑟10 är antalet arbetstillfällen i sektor i och område r år 2010, 𝛼𝛼 är en konstant, 𝐽𝐽𝑖𝑖,𝑟𝑟02 är antalet 
arbetstillfällen i sector i och område r år 2002, 𝐴𝐴𝑟𝑟 är en matris av tillgänglighetsmått från år 2002 
definierade i tabell 1 i kapitel 3, och 𝜺𝜺𝒊𝒊,𝒓𝒓 är de slumpmässiga avvikelserna. 𝛽𝛽1 och 𝜌𝜌𝑟𝑟, är de 
parametrar som ska skattas fram. Eftersom beroendevariabeln inte kan vara mindre än noll 
behandlas datan som ”count” data. Det är även en kraftig ”over dispersion” i modellen och därför 
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skattas ekvation (7) med en negativ binomial metod. Tillgänglighetsmåtten i 𝐴𝐴𝑟𝑟 matrisen (se 
ekvation 3-6 i kapitel 3) är variablerna vi är intresserade av. Dessa mått mäter tillgängligheten till 
antal jobb i SAMS-områden. Antal jobb representerar ekonomisk aktivitet i området vilket 
innebär potentiella leverantörer och kunder för KIBS-företag. 

Definitionerna av de beroende variablerna är baserade på Eurostats indelning av branscher för 
tillverknings- och tjänsteföretag (se tabell 5 appendix).  Beroendevariabeln i en modell är antalet 
arbeten i en given bransch per SAMS-område. KIBS-branschen är av störst intresse och speciellt 
de delbranscher som är allra mest kunskapsintensiva (High-tech KIBS), vilken kan förväntas ha 
störst inverkan på innovationskapaciteten i ett område. Övriga delbranscher inom den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn (Generell KIBS) är också en beroende variabel av intresse. Övriga 
kategorier är inkluderade för jämförande syfte. 

 

4.4 Deskriptiv statistik 

Idag finns det 300 SAMS områden i Jönköpings län men antalet var något färre 2002 vilket gör 
att antalet observationer i det studerade datamaterialet är 296. Tabellen nedan visar medeltal, 
standardavvikelse, min och max för de variabler som inkluderas i analysen. 

Tabell 2 - Deskriptiv statistik för beroende och förklarande variabler 
Variable Mean Std. Dev. Min Max 
Beroende variabler     
𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   13 50 0 470 
𝐉𝐉𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   192 476 0 5317 
𝐉𝐉Ö𝐯𝐯𝐆𝐆𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐭𝐭𝐭𝐭ä𝐆𝐆𝐧𝐧𝐭𝐭𝐆𝐆𝐆𝐆
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   139 369 0 4301 

𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   39 129 0 1544 
𝐉𝐉𝐋𝐋−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   97 180 1 1904 

Förklarande variabler     
𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎   11 46 0 452 
𝐉𝐉𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎   165 382 0 4257 
𝐉𝐉Ö𝐯𝐯𝐆𝐆𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐭𝐭𝐭𝐭ä𝐆𝐆𝐧𝐧𝐭𝐭𝐆𝐆𝐆𝐆
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎   120 305 0 3840 

𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎   44 169 0 2450 
𝐉𝐉𝐋𝐋−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎   113 197 0 2049 

 
    

A_SAMS 2,6 7,7 0 95 
A_KOM 13956 13985 491 42674 
A_LA 1623 1514 27 9682 
A_XREG 7395 3816 1467 25284 
     

Det är många SAM-områden i länet som helt saknar företag inom avancerade branscher inom 
tjänstesektorn och tillverkningsindustrin, vilket gör att det finns många nollor (50%) i beroende 
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variablerna JHigh-tech KIBS 2010 och JH-T Manu 2010, men väldigt få nollor i övriga beroende variabler. 
Ett lågt medeltal jämfört med standard avvikelsen kan observeras för alla beroende variabler.  

Figur 6 nedan visar två kartor av den geografiska fördelningen av arbeten i high-tech KIBS-
branschen. Den övre kartan visa antal arbetstillfällen i high-tech KIBS i förhållande till det totala 
antalet arbetstillfällen i SAMS-området år 2010. Den undre kartan visar förändringen i andel 
sysselsatta i KIBS mellan 2002 och 2010.  

 

 

Figur 6 – Övre: Geografisk variation av high-tech KIBS branschen, 2010. Undre: förändring 
av high-tech KIBS arbeten mellan 2002 och 2010 
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Figur 7 och figur 8 visar kartor av de fyra olika tillgänglighetsmåtten som inkluderas i analysen. I 
den övre kartan i figur 5 kan vi observera att SAMS-områden med högst befolkningstäthet finns i 
Jönköpings kommun och i centrala Vetlanda. Från den undre kartan i figur 7 blir det tydligt att 
SAMS områden med högst inom-kommunal tillgänglighet ligger i Jönköpings kommun.  

 

 

Figur 7 – Övre: inom-SAMS områdes tillgänglighet. Undre: inom-kommunal tillgänglighet 

 

Den övre kartan i figur 8 visar vilka SAMS-områden som har högst inom-regional tillgänglighet, 
exklusive SAMS-områden i den egna arbetsmarknadsregionen (LA-region). Kartan åskådliggör att 
SAMS-områden utanför de centrala SAMS-områdena har högst inom-regional tillgänglighet. Den 
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undre kartan i figur 9 visar utom-regional tillgänglighet. Denna karta visa att SAMS- områden 
nära LA regionen som innehåller Jönköpings kommun har högst utom-regional tillgänglighet. 

 

 

Figur 8 – Övre: inom-regional tillgänglighet. Undre: utom-regional tillgänglighet 
 

4.5 Empiriska resultat 

Betydelsen av den fysiska infrastrukturen och marknadsstorlek för områdens innovationspotential 
presenteras i resultaten som följer nedan. Tabell 3 visar de skattade sambanden mellan KIBS-
branschen (samt övriga tjänster och tillverkningsindustrin) år 2010 och tillgänglighetsvariablerna 
med SAMS-område som den geografiska analysnivån. Eftersom antal arbetstillfällen år 2002 ingår 
som förklaringsvariabel i modellen, förklarar modellen huvudsakligen den tillväxt i arbetstillfällen 
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som skett i de olika branscherna under perioden 2002 – 2010. De specifika SNI kategorierna 
inkluderade i beroende variablerna återfinns i tabell 6 i appendix.  

Tabell 3 – Arbete i H-T KIBS (1a), generell KIBS (2a), övriga tjänster (3a), H-T 
tillverkning (4a), och L-T tillverkning (5a) med tillgänglighet till ekonomisk aktivitet 
som förklaringsvariabler. SAMS områdesnivå 

 Förklarande 
 variabler 

(1a) (2a) (3a) (4a) (5a) 

𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉ö𝐯𝐯𝐆𝐆𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐭𝐭𝐭𝐭ä𝐆𝐆𝐧𝐧𝐭𝐭𝐆𝐆𝐆𝐆

𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐋𝐋−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.

𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

     
Ji 2002 0.02342*** 0.00381*** 0.00504*** 0.013316*** 0.006186*** 

 (0.00721) (0.00051) (0.00058) (0.002204) (0.000690) 
A_SAMS  0.09099*** 0.01322 0.01306 0.027269 0.007778 

 (0.03337) (0.01699) (0.01385) (0.024949) (0.010776) 
A_KOM 0.00006*** 0.00001*** 0.00001** -0.000008 -0.000009 

 (0.00001) (0.00001) (0.00000) (0.000009) (0.000007) 
A_LA 0.00035*** 0.00013*** 0.00016*** 0.000031 0.000021 

 (0.00010) (0.00005) (0.00005) (0.000094) (0.000061) 
A_XREG 0.00012*** 0.00004** 0.00002 0.000021 -0.000015 

 (0.00004) (0.00002) (0.00002) (0.000041) (0.000021) 
Constant -1.76317*** 3.16260*** 2.91530*** 2.009259*** 3.503221*** 

 (0.39344) (0.20599) (0.18487) (0.372023) (0.235539) 
Observations 296 296 296 296 296 
Standard avvikelser i parantes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Koefficienter erhållna via en negative binomial regression.  

 

Resultaten visar att tillgänglighet till ekonomisk aktivitet inom det egna SAMS-området är viktigt 
för etablering och tillväxt i high-tech KIBS-branschen. Denna variabel korrelerar förmodligen 
med hyra och markpriser, vilket gör att den fungerar som både en push och pull faktor för de 
olika branscherna. Tillgänglighet till den allra närmsta omgivningen är viktigare för lokaliseringen 
av high-tech KIBS aktivitet än för andra branscher. 

Övriga tillgänglighetsvariabler är viktiga för den geografiska fördelningen av både high-tech KIBS 
och generell KIBS. Inom-kommunal tillgänglighet och inom-regional tillgänglighet har en 
signifikant och positiv korrelation med arbetstillfällen inom övriga tjänster. Arbetstillfällen inom 
detalj- och partihandel är exempel på stora arbetsgivare inom övriga tjänster. Troligtvis är 
tillgänglighet inom det egna SAMS-området viktigare för detaljhandeln medan inom-kommunal 
och inom-regional tillgänglighet är mer viktigt för partihandeln. En jämförelse av koefficienterna 
antyder att alla typer av tillgänglighet är mer betydelsefull för high-tech KIBS branschen än för 
generell KIBS och övriga tjänster. Tillgänglighet till ekonomisk aktivitet tycks spela mindre roll 
för den geografiska fördelningen av tillverkningsbranschen.   

Som jämförelse med resultaten i tabell 3 gör vi samma skattningar som ovan fast med kommun 
som den geografiska analysnivån istället för SAMS-områden. Kartorna nedan visar kommuners 
inom-kommunala, inom-regionala och utom-regionala tillgänglighet. 
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Figur 9 - Kommuners inom-kommunala, inom-regionala och utom-regionala tillgänglighet 
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Kartorna i Figur 9 på kommunnivå kan jämföras med kartorna i Figur 7 och 8 på SAMS-nivå. 
Mönstret i kartorna som visar inom-kommunal och inom-regional tillgänglighet är generellt sett 
liknande i figurerna; men det är tydligt att kartorna på SAMS områdes-nivå visar en mycket mer 
nyanserad bild. Kartorna som visar utom-regional tillgänglighet skiljer sig kraftigt åt.  

I skattningen med kommun som analysnivå är alla kommuner i Sverige med eftersom antalet 
kommuner i endast Jönköpings län hade varit för få i antal för en skattningsmodell. 
Tillgänglighetsmåtten är uträknade på exakt samma sätt som i analysen ovan men på den grövre 
kommunnivån. Tabell 4 visar relationen mellan den geografiska fördelningen av arbeten i KIS-
branschen (samt övriga tjänster och tillverkningsbranschen) och tillgänglighet till ekonomisk 
aktivitet för alla Sveriges kommuner. 

Tabell 4 - Arbete i H-T KIS (1b), generell KIS (2b), övriga tjänster (3b), H-T 
tillverkning (4b), och L-T tillverkning (5b) med tillgänglighet till ekonomisk aktivitet 
som förklaringsvariabler. Kommunnivå 

  (1b) (2b) (3b) (4b) (5b) 
Förklarande 
 variabler 

𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉ö𝐯𝐯𝐆𝐆𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐭𝐭𝐭𝐭ä𝐆𝐆𝐧𝐧𝐭𝐭𝐆𝐆𝐆𝐆

𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐇𝐇−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.
𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  𝐉𝐉𝐋𝐋−𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐯𝐯𝐆𝐆𝐆𝐆𝐯𝐯.

𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  
          

Ei2002 -0.00034*** -0.00021*** -0.00004 0.00050*** 0.00069*** 
 (0.00007) (0.00003) (0.00004) (0.00006) (0.00004) 

A_KOM 0.00012*** 0.00020*** 0.00007*** 0.000004  -0.00002***

 (0.00001) (0.00002) (0.00002) (0.00001) (0.000004) 
A_LA 0.00001*** 0.00001*** 0.000003*** 0.000001* 0.000001*** 

 (0.000001) (0.000001) (0.000001) (0.000001) (0.000000) 
A_XREG -0.000004 -0.00001 0.00001 0.00004*** 0.00002*** 

 (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) 
Constant 3.62847*** 5.51695*** 6.85595*** 5.23154*** 5.77065*** 

 (0.10748) (0.08836) (0.07881) (0.10645) (0.06685) 
Observations 289 289 289 289 289 
Standard avvikelser i parantes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Koefficienter erhållna via en negative binomial regression.  

Resultaten visar att inom-kommunal och inom-regional tillgänglighet är viktig för den 
geografiska fördelningen och tillväxten av KIBS-branschen och övriga tjänster. Storleken på 
koefficienterna antyder att inom-kommunal tillgänglighet är viktigast för generell KIBS, därefter 
high-tech KIBS och minst viktig för övriga tjänster. En högre inom-kommunal tillgänglighet 
innebär färre jobb och lägre tillväxt av jobb inom lågteknologisk tillverkningsindustri. Däremot 
visar sig både inom-regional och utom-regional tillgänglighet betydelsefull för såväl hög- som 
lågteknologisk tillverkning. Resultaten från analysen på kommunnivå överensstämmer i stora drag 
med förväntade lokaliseringsmönster i näringslivet. Vi förväntar oss att tillverkningssektorn, 
speciellt låg-teknologisk tillverkning, för det mesta inte lokaliserar sig mitt i städer, där 
tillgängligheten är hög samtidigt som markpriserna är avsevärt högre än utanför urbana centra. 
Tjänstesektorn däremot kräver ofta mindre lokaler och produktionsmedel men mer 
personalresurser och humankapital. Analysen på SAMS nivå avslöjar ett mer nyanserat mönster. 
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Framförallt visar den på att av branscherna inkluderade i studien är det endast anställda inom 
high-tech KIBS som växer där tillgängligheten är hög inom det egna SAMS-området.  

5. Slutsatser 

I denna rapport presenteras analysverktyget DYNLOK som används för att analysera sambandet 
mellan en plats fysiska tillgänglighet och dess utvecklings- och innovationspotential på en fin 
geografisk nivå. Forskningen kring analysverktyget har producerats inom projektet TIPT 
(Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt). Syftet med rapporten är att demonstrera hur 
analysverktyget fungerar och illustrera hur det kan tillämpas i en analys av en plats 
innovationsförmåga. Som ett praktiskt exempel analyseras hur så kallade SAMS-områdens 
tillgänglighet till ekonomisk aktivitet i Jönköpings län påverkar dessa områdens förmåga till 
innovation. Studien belyser fördelarna som en analys på en finare geografisk nivå kan innebära 
genom en jämförelse med en analys på den grövre kommunnivån. 

Analysverktyget är uppbyggt kring olika tillgänglighetsmått som mäter den fysiska infrastrukturen 
och marknadsstorleken i termer av människor och företag på olika platser. Tillgänglighetsmått är 
viktiga instrument som används av forskare och beslutsfattare för att granska regional utveckling. 
En fungerande infrastruktur med god tillgänglighet till marknaden och dess tjänster är avgörande 
för en regions platsbundna fördelar i relation till andra regioner.  

Grunden för analysverktyget bygger på att investeringar i infrastrukturen i en region leder till så 
kallade agglomerationseffekter. Positiva agglomerationseffekter som innebär en möjlighet för 
ökad innovation och produktivitet uppstår när företag lokaliserar sig i närheten av varandra. 
Rapporten redogör för teorin bakom dessa begrepp och hur de är kopplade till analysverktyget. 

Vidare beskriver rapporten hur tillgänglighetsmåtten i DYNLOK modellen är formulerade och 
hur de används i en modell som predicerar tillväxten av företag som främjar innovation i olika 
områden. Enligt litteraturen har företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster både hög 
innovationspotential själva samtidigt som de gynnar innovationskapaciteten i andra företag. En 
analys av SAMS-områden i Jönköpings län visar ett starkt samband mellan ökad lokal 
tillgänglighet och tillväxt av företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster, vilket i sin tur 
generar fler innovationer på dessa platser. I rapporten jämförs även analysen på SAMS-
områdesnivå med samma analys på kommunnivå. Resultaten är jämförbara, men det är tydligt att 
en analys på kommunnivå negligerar sambanden som existerar på en finare geografisk nivå. 

SAMS-områden är mycket mer homogena inom gränserna än vad kommuner är. Densiteten av 
befolkningen och markanvändning kan variera kraftigt inom en kommun. Människor bor ofta 
och arbetar i samma kommun men inte inom samma SAMS-område. När geografin och det 
urbana landskapet är av stor vikt för analysen, leder en analys på SAMS-områdes nivå till resultat 
som visar en mer korrekt bild av verkligheten. Dessutom möjliggör en undersökning på SAMS-
områdesnivå en mer detaljerad analys av geografiska mönster. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera två viktiga resultat från tillämpningen av DYNLOK-
modellen för att förklara framväxt av arbetstillfällen i olika sektorer i Jönköpings län: 

1. DYNLOK-modellen fungerar och ger intressanta resultat på den finare SAMS-
områdesnivån. Detta ger möjligheter att ytterligare undersöka samband på denna nivå. 
 

2. Kunskapsintensiteten i olika branscher tycks variera på ett förutsägbart sätt även på denna 
finare nivå. Detta betyder att ökad förståelse för lokaliseringsmönster för 
kunskapsintensiva tjänster kräver att geografiska samband modelleras på ett mer detaljerat 
sätt än vad som tidigare gjorts. 

De tillämpade analyserna bekräftar också resonemanget att tillgänglighet till ekonomisk aktivitet 
är en avgörande faktor för framväxt av kunskapsintensiva verksamheter, vilket är en förutsättning 
för den lokala förmågan till innovation och förnyelse. Dessa resultat pekar på betydelsen av god 
transportinfrastruktur både inom och mellan regioner.  

 

1 Se bl.a. EC Commission Staff , 2009, Dall’erba, 2007 och Makun and MacPherson, 1997. 
2 Se exempelvis Oettl and Agrawal, 2007. 
3 Carlino, Mills, 1987 och Hoogstra, Florax, van Dijk, 2005 
4 Se exempelvis Fujita och Thisse, 2002. 
5 Klaesson och Johansson, 2008. 
6 Anas, Arnott och Small, 1998. 
7 Johansson, Klaesson och Olsson , 2002 och 2003. 
8 Johansson, Klaesson och Olsson , 2003. 
9 Johansson, Klaesson och Olsson , 2002 
10Muller & Zenker, 2001. 
11 Schricke, Stahlecker & Zenker, 2012. 
12 Se Stahlecker & Koschatzky, 2004. 
13 Schricke et al., 2012. 
14 EC Commission Staff, 2009. 
15 Dall’erba, 2007. 
16 Makun and MacPherson, 1997. 
17 Se bl.a. Karlsson and Norman, 2013. 
18 Koschatzky, 2001. 
19 Cowan, David & Foray, 2000 och Breschi & Lissoni, 2001. 
20 Andersson och Hellerstedt, 2009. 
21 Autant-Bernard, Fadairo och Massard, 2010. 
22 Stahlecker and Koschatzky, 2004. 
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Appendix 

Tabell 6 - Eurostats indelning av tillverkningsföretag och tjänsteföretag 

Manufacturing industries (15-37) 

High-
technology 

30 Manufacture of office machinery and computers 

4 
High-
tech 
Tillv. 

 

32 Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus 
33 Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks 

Medium-
high-
technology 

24 Manufacture of chemicals and chemical products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
31 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. 
34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 

Medium-
low-
technology 

23 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel 

5 
Low-tech 

Tillv. 

25-28 Manufacture of rubber and plastic products; other non-metallic mineral products; 
basic metals; fabricated metal products, except machinery and equipment 

Low-
technology 

15-22 Manufacture of food products, beverages and tobacco; textiles and textile products; 
leather and leather products; wood and wood products; pulp, paper and paper products; 
publishing and printing 
36-37 Manufacturing n.e.c. 

Knowledge based services 
Knowledge intensive services (KIS) 

High-tech 
KIS 

64 Post and telecommunication 1 
High-

tech KIS 

2 
Generell 

KIS 

72 Computer and related activities 
73 Research and development 

Market 
KIS 

61-62 Water transport; air transport  

70 Real estate activities  
71 Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household 
goods 

 

74 Other business activities  
Financial 
KIS 65-67 Financial intermediation  

Other KIS 
80 Education  

85 Health and social work  

92 Recreational, cultural and sporting activities  

Less knowledge intensive services (LKIS) 
Market 
services 
less KIS 

50-52 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and 
household goods 3 

Övriga 
tjänster  

 55 Hotels 
60 Land transport; transport via pipelines 
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63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies 
Other less 
KISS 

75 Public administration and defence; cumpolsury social security 
90 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities 
91 Activities of membership organization n.e.c. 
93 Other service activities 
95-97 Activities of households 
99 Extra-territorial organizations and bodies 
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Centrets målsättning är att organisera, stödja och genomföra innovativ och högkvalitativ grund-
forskning såväl som samhällsrelevant forskning inom entreprenörskap och regionalekonomi. 

CEnSE har också som sitt uppdrag att vara en resurs och en kunskapsbank för företag, organi-
sationer och regeringar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

TILLGÄNGLIGHET – INNOVATIONSPROCESSER – TILLVÄXT

Detta är en rapport från ett delprojekt inom TIPT,  ett forskningsprojekt som organiseras av CEnSE (Centre 
for Entrepreneurship and Spatial Economics) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping ( JIBS). 
Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
Regionförbundet Jönköpings län, CESIS samt JIBS.
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