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1 Inledning 
I Sverige var den genomsnittliga restiden till och från arbetet 39,7 minuter år 
1981. Tio år senare var den 39,4 minuter för samma individer; dvs. en blygsam 
minskning med ca 0,8 %.1 Individers betalningsvilja för att minska sina restider är 
samtidigt en av de viktigaste intäktsposterna i de samhällsekonomiska analyser 
som görs avseende olika investeringsobjekt i transportinfrastrukturen. Därför 
skulle man alltså kunna tro att de genomsnittliga pendlingstiderna borde minska 
mer påtagligt över tiden. 

En tänkbar förklaring till att pendlingstiderna trots allt inte minskar nämnvärt 
är att en del individer använder förbättrade pendlingsmöjligheter till att byta jobb, 
t.ex. till ett jobb som är bättre betalt men som kräver en längre ressträcka. På så 
sätt skulle förbättrade pendlingstider mellan olika noder i ett transportnätverk 
kunna leda till att individer arbetspendlar över större geografiska områden men i 
genomsnitt inte pendlar kortare tid. Med andra ord utgör sådana anpassningar till 
förbättringar i transportinfrastrukturen en förklaring till varför de lokala 
arbetsmarknaderna i Sverige blivit allt större med tiden.  

Detta resonemang bygger på antagandet att individen betraktar kort 
pendlingstid som en aspekt av ett jobb på samma sätt som exempelvis en hög lön 
eller en god arbetsmiljö: ju kortare pendlingstid och ju högre lön desto bättre 
upplevs jobbet. Det bygger också på att individen kontinuerligt söker nya och 
bättre jobb, så att jobbattribut som pendlingstid och lön kan påverkas av individen 
genom ett byte av jobb. Om samhället förkortar pendlingstiderna kan individen 
alltså ”ta ut” denna förbättring mot ett jobb som innebär t.ex. en högre lön men 
som är förknippad med en oförändrad restid jämfört med situationen innan 
samhället förkortade pendlingstiderna.  

Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka i vilken utsträckning 
individens sannolikhet att byta jobb påverkas av pendlingstid och lön. Detta görs 
genom att använda en ansats som presenterats av Gronberg & Reed (1994) som 
utgår ifrån en sökteoretisk modell av arbetsmarknaden för att empiriskt undersöka 
storleken på kompenserande löneskillnader för olika arbetsmiljörelaterade 
faktorer. Undersökningen i denna uppsats kommer således att leda fram till en 
empirisk skattning av den kompenserande löneskillnaden för pendlingstid, dvs. 
sysselsatta individers ”lönemässiga” värdering av restid till och från arbetet.  

Det huvudsakliga motivet för denna uppsats baseras i det ökade policyintresset 
för infrastrukturinvesteringars regionförstorande effekter. Detta visar sig på ett 
nationellt plan i riksdagens mål om att transportpolitiken skall bidra till en positiv 
regional utveckling och på ett internationellt plan i de rekommendationer som 
utfärdas i en rapport från OECD (2002). Eftersom de traditionella objekts-
analyserna redan idag inkluderar restidsvärderingar är det relevant att undersöka 
om de ”tidsvärden” för pendlingsresor som nu tillämpas i trafikverkens, dvs. 
Vägverkets och Banverkets, objektsanalyser överensstämmer med de värderingar 
som ges i en empirisk modell för kompenserande löneskillnader. I synnerhet då de 
tidsvärden som idag används i objektsanalyserna i huvudsak baseras på en annan 
ansats, nämligen s.k. ”RU-modeller” (se t.ex. Louviere m.fl., 2001). Då de flesta 
                                                 
1 Uppgifterna baseras på egna beräkningar av ett urval individer från de Svenska levnadsnivå-
undersökningarna åren 1981 och 1991. Beräkningen avser de individer som används i den 
empiriska analysen som presenteras senare i denna uppsats och för vilka relevanta uppgifter fanns 
både i 1981 och 1991 års LNU.  
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empiriska sökmodeller för sambandet mellan pendlingstid och sannolikheten för 
jobbyte är skattade på data från ett av Europas mest tättbefolkade länder (Holland, 
se nedan för referenser), kan det också vara intressant att undersöka vad sådana 
modeller resulterar i för Sverige som är ett av Europas mest glesbefolkade länder. 

Idén om kompenserande löneskillnader går ut på att företag som t.ex. erbjuder 
en dålig arbetsmiljö på något sätt måste kompensera löntagaren för detta, t.ex. 
genom att erbjuda en högre lön. Denna tanke återfinns redan hos Adam Smith i 
Wealth of Nations (1776, bok I kap. 10) och empiriska undersökningar av dessa 
löneskillnader har också en lång tradition inom nationalekonomi. Empiriska 
tillämpningar inkluderar t.ex. värdet på arbetsmiljörelaterade faktorer (Duncan & 
Holmlund, 1983). 

Empiriska modeller för att undersöka kompenserande löneskillnader har 
tidigare framför allt utgått ifrån en statisk modell av arbetsmarknaden. Gronberg 
& Reed (1994) sätter istället in teorin om kompenserande löneskillnader i ett 
dynamiskt sammanhang och utgår ifrån en s.k. sökmodell för arbetsmarknaden (se 
t.ex. Mortensen, 1986, Devine & Kiefer, 1991, och Wolpin, 1995 för översikter). 
Sådana modeller antar att individer kontinuerligt söker efter jobb på arbets-
marknaden antingen när de är arbetslösa eller när de redan har ett jobb. Med en 
viss sannolikhet erbjuds de jobb med egenskaper som väljs slumpmässigt ur en för 
individen känd fördelning. 

Det finns även ett antal tidigare uppsatser som undersökt olika effekter av 
pendlingstider eller pendlingsavstånd empiriska sökmodeller för arbetsmark-
naden. Van den Berg & Gorter (1997) finner t.ex. en signifikant skillnad i 
reservationslönen (den lägsta lönenivå till vilken en individ är beredd att acceptera 
ett erbjudet jobb) för ett ”jobb runt hörnet” och för ett jobb som ligger på en 
timmes pendlingsavstånd. Resultat i Rouwendal (1999) tyder på att arbetare i 
genomsnitt är beredda att acceptera timlöner som är 0,12 Holländska guilders 
lägre för varje ytterligare kilometer som de slipper pendla.  

Dessa två studier beaktar dock inte att individen också kan minska sin 
pendlingstid genom att byta bostad. Två uppsatser av Van Ommeren m.fl. (1997 
och 1999) beaktar dock även denna aspekt av problemet. De finner bl.a. att en 
individ som nyligen har bytt jobb kommer att pendla en längre sträcka eftersom 
det tar tid innan han/hon har hunnit hitta en ny bostad (Van Ommeren m.fl., 1997) 
och de finner också ett negativt samband mellan pendlingsavstånd och 
anställningstid på det nuvarande jobbet (Van Ommeren m.fl., 1999). Levinson 
(1997) finner dock inget samband vare sig mellan pendlingstid och anställningstid 
eller mellan pendlingstid och boendetid i den nuvarande bostaden.  

Uppsatsen är disponerad enligt följande: avsnitt 2 presenterar teoretiska 
utgångspunkter och empiriska modeller; avsnitt 3 presenterar det statistiska 
datamaterial som används i den empiriska analysen; i avsnitt 4 återfinns resultaten 
från den empiriska analysen och avsnitt 5 avslutar med en diskussion av 
resultaten. 

4 VTI särtryck 361 



 

2 Modeller 
Gronberg & Reed (1994) utgår ifrån en partiell modell av arbetsmarknaden där en 
sysselsatt arbetstagares sökbeteende modelleras. Detta innebär att individen antas 
söka nytt jobb vars egenskaper karakteriseras i ett antal dimensioner, och 
erbjudanden om jobb genereras stokastiskt från en exogent given fördelning som 
är känd av individen. Denna enkla modell ger upphov till en ”konstant hazard-
funktion”  
 
( ) ( )βXX 'expλ=h , 

 
där sannolikheten ( h ) att en anställning upphör i tidpunkten t givet att den har 
varat till t antas vara konstant och bero på en uppsättning variabler X som 
innehåller både individkaraktäristika och variabler som beskriver jobbet. I denna 
uppsats är dessa jobbattribut lön och pendlingstid.  

( )X

Den konstanta hazardfunktionen ger upphov till följande samband för 
varaktigheten på anställningsförhållanden (t) som påbörjats och avslutats. 
 

εα +−= βX'ln t  

 
där λα ln−=  och ε  är extremvärdesfördelad.  

 
Om sysselsatta individer skiljer sig åt i termer av icke-observerade karaktäristika, 
så kan man modellera denna icke-observerbara heterogenitet genom att lägga till 
en felterm η  för dessa karaktäristika i föregående ekvation. Teorin ger dock ingen 
ledtråd om fördelningen för ηε +  och därför är det vanligt att man jobbar med en 
så generell fördelning som möjligt, dvs. en fördelning som innehåller andra 
fördelningar som specialfall. Därför använder Gronberg & Reed den s.k. 
generaliserade gamma fördelningen som inkluderar extremvärdesfördelningen, 
Weibullfördelningen, gammafördelningen, och log-normal fördelningen som 
specialfall.  

I denna uppsats baseras dock stickprovet på en ”stock” av sysselsatta individer. 
Om man antar att: 
 

(1) sysselsättningen befinner sig i en stationär jämvikt och  
(2) att tiden som hela anställningen varar för de som nyligen fått ett nytt jobb 

är exponentialfördelad,  
 
så kommer väntevärdet på denna varaktighet att vara lika med den genomsnittliga 
varaktigheten på anställningen för en individ som tas ifrån stocken (se Lancaster, 
1990, kapitel 5.3 och 8.3). Därför skattas modellen här med vanlig minsta-
kvadrat-metod. 

Gronberg & Reed noterar att den marginella betalningsviljan för ett visst 
jobbattribut (i) ges av följande kvot:  
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där w är timlönen i jobbet. Det andra likhetstecknet följer då icke-transformerade 
värden av variablerna i X-matrisen används. Variansen för den skattade 
marginella betalningsviljan beräknas med hjälp av en första ordningens 
Taylorapproximation enligt följande formel  
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3 Data 
Datamaterialet som används för att skatta den empiriska sökmodellen är hämtat 
från Levnadsnivåundersökningen 1991 (se Eriksson & Åberg, 1987). Detta är en 
longitudinell undersökning där ett representativt urval individer intervjuats åren 
1968, 1974, 1981, 1991 och 2000. Från undersökningen år 1991 används 
information om hur länge en individ har varit anställd på nuvarande arbetsställe, 
hur lång pendlingstid individen hade samt hur många dagar han/hon arbetade 
veckan som föregick intervjutillfället. En ”normal” veckotimlön har beräknats 
från information om individens normala månadsinkomst efter skatt och normala 
veckoarbetstid. Därutöver används ålder, antal år som individens utbildning varat 
samt individens kön som kontrollvariabler i den statistiska analysen. I det 
stickprov som används här inkluderas endast individer för vilka det fanns 
fullständig information för samtliga dessa variabler.  

Tabell 1 presenterar beskrivande statistik för det urval av individer som 
inkluderas i analysen. Den ”genomsnittlige individen” hade varit anställd 10,5 år 
på det nuvarande arbetsstället och hade en dryg halvtimmes pendling till och från 
jobbet. Den genomsnittliga timlönen var knappt 62 kronor. Medelåldern i 
stickprovet var drygt 43 år och den genomsnittliga utbildningslängden cirka 11 
och ett halvt år. Ungefär hälften av individerna var män.  

 
Tabell 1 Beskrivande statistik: medelvärden och (standardavvikelser). 
Varaktighet 
nuvarande 
arbetsställe 
(Månader) 

Pendlings-
tid 
(timmar) 

Netto-
timlön 

Ålder Utbildningsår Kön Stickprovs-
storlek 

122.85 
(110.70) 

0.66 
(0.55) 

61.34 
(18.28)

43.12 
(10.26) 

11.67 
(3.35) 

0.52 
(0.50) 

2 137 
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4 Resultat 
I tabell 2 presenteras resultaten för de skattade empiriska modellerna. I kolumn 1 
presenteras den grundläggande modellen.  
 
Tabell 2 Skattad varaktighetsmodell.  
 Modell 1 Modell 2 
Intercept 1.338 

(0.391) 
1.130  

(0.395) 
Pendlingstid -0.148 

(0.041) 
-0.139  
(0.041) 

Nettotimlön 0.004 
(0.001) 

0.004  
(0.001) 

Ålder 0.103 
(0.018) 

0.070  
(0.018) 

Ålder2/100 -0.063 
(0.020) 

-0.042  
(0.021) 

Utbildningsår -0.044 
(0.007) 

-0.036  
(0.007) 

Kön 0.198 
(0.048) 

0.232  
(0.047) 

Varaktighet 
nuvarande bostad 

– 0.252  
(0.026) 

#Obs 2 137 2 080 
Not: Standardfel inom parentes. 
 
Den skattade parametern för pendlingstid visar att anställningar som är 
förknippade med kort pendlingstid tenderar att ”överleva” längre än sådana som 
är förknippade med lång pendlingstid. På motsvarande sätt indikerar den skattade 
parametern för nettotimlön att anställningar som har en relativt hög timlön också 
tenderar att överleva relativt länge. Kontrollvariablerna i analysen ger också 
”rimliga” skattningar: sannolikheten att byta jobb minskar i avtagande takt med 
åldern, anställningens varaktighet tenderar att vara kortare bland högutbildade och 
längre bland män än bland kvinnor.  

I Tabell 1, kolumn 2 presenteras en modell som syftar till att undersöka om den 
grundläggande modellens resultat är känsliga för individens val av bostad. Detta 
har gjorts genom att inkludera en variabel som kontrollerar för hur länge individen 
har bott i nuvarande bostad. Motivet för denna undersökning är att en individ även 
kan påverka sin pendlingstid genom att byta bostad. I det statistiska materialet är 
dock varaktigheten på nuvarande anställning och tiden i nuvarande bostad starkt 
korrelerade vilket kan tyda på att byte av jobb och bostad ofta sker samtidigt. 
Resultatet i kolumn 2 indikerar dock att de skattade parametrarna inte är särskilt 
känsliga för inkluderandet av denna variabel. 

Från dessa skattningar av hur pendlingstid och nettotimlön påverkar 
sannolikheten att byta jobb går det således att skatta den kompenserande 
löneskillnaden som individerna kräver för en timmes pendlingstid i de två 
modellerna. Här blir detta restidsvärde drygt 39 kronor (med standardfelet 10,87) 
för modell 1 och drygt 36 kronor (med standardfelet 10,70) för modell 2.  
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5 Sammanfattning och slutsatser 
I denna uppsats har en empirisk sökmodell för arbetsmarknaden använts för att 
undersöka om sannolikheten att byta arbetsställe (jobb) ökar med pendlingstiden 
betingat på ett antal andra variabler. Resultaten tyder på att så är fallet. I ett 
stickprov sysselsatta svenska individer är anställningstiden avtagande i pendlings-
tiden vilket överensstämmer med idén om att jobb som kännetecknas av kort 
pendlingstid kommer att ”överleva” längre än andra jobb. 

Den empiriska modellen användes också för att beräkna den kompenserande 
löneskillnaden för pendlingstid. Punktskattningarna tydde på en värdering som låg 
omkring 35–40 kronor år 1991. Det mest intressanta med detta resultat är att 
denna enkla partiella sökmodell ger ett tidsvärde för arbetsresor som ligger 
anmärkningsvärt ”nära” det värde som används i trafikverkens samhälls-
ekonomiska analyser vilket är 40–45 kronor år 2003. Där det senare har tagits 
fram med helt andra metoder än de som har använts här. 

Detta kan verka uppmuntrande för båda ansatserna. Men ett antal 
vidareutvecklingar av den modell som använts i denna uppsats verkar ändå 
motiverade. För det första skulle det vara relevant att utveckla den i riktning mot 
en empirisk jämviktsmodell där även arbetsgivarens sökbeteende modelleras (se 
Hwang, m.fl. 1997, för en teoretisk modell). För det andra verkar det rimligt att 
mer noggrant undersöka betydelsen av individens sökande efter bostad i modellen 
eftersom det valet också kan påverka individens restid till och från arbetet. För det 
tredje vore det önskvärt att skatta en modell som inte baseras på de relativt 
restriktiva antagandena om stationaritet i sysselsättningen och exponential-
fördelade sysselsättningstider. 
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