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1 Stödet bygger på förordningen (SFS 1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringspro-
gram där fem huvudkriterier för ansökan framhölls: (i) investeringsprogrammet skulle främja 
ekologisk hållbar utveckling, (ii) projektet skulle öka kommunens sysselsättning, (iii) projek-
tet fi ck inte vara påbörjat, (iv) projektets beräknade totala kostnad skulle redovisas och (v)
projektet skulle vara detaljerat beskrivet. 

Dubbla mål i miljöpolitiken: 
risk för resursslöseri

Regeringens satsning på Lokala Investeringsprogram (LIP) hade två mål: att 
påskynda omställningen till ett hållbart samhälle och att skapa arbetstillfällen. 
Under programperioden, 1998–2002, beviljades närmare 400 miljoner kr till 
åtgärder för att minska miljö- och hälsorisker från förorenade områden. Arti-
keln visar att riksdagens mål för förorenade områden hade kunnat nås bättre 
om områden med högst risk i större utsträckning prioriterats. Vidare framgår 
att medan antalet arbetstillfällen påverkade bidragets storlek positivt, var 
samhällets kostnad för varje arbetstillfälle betydligt högre än kostnaden för ett 
subventionerat arbetstillfälle i arbetsmarknadspolitiken. Dubbla mål i miljö-
politiken riskerar följaktligen att leda till resursslöseri.

År 1998 sjösatte regeringen mångmiljardsatsningen Lokala Investerings-
program (LIP). Ambitionen var att skapa ett hållbart samhälle samtidigt 
som programmet förväntades generera nya arbetstillfällen. LIPs utform-
ning övergav därmed den, i policysammanhang, vedertagna styrmedels-
normen ”ett mål − ett medel”. För att ta vara på kunskap och kompetens 
om lokala miljöproblem var det huvudsakligen kommuner som fi ck söka 
bidrag för miljöinvesteringar från LIP.1 Bidrag gavs till hela åtgärdspro-
gram i stället för till enskilda projekt. Under programperioden fördelades 
totalt 6,2 miljarder kr på 211 åtgärdsprogram bestående av 1 814 projekt 
(Naturvårdsverket och IEH 2003). 

De beviljade LIP-projekten har delats in i elva projektområden, varav 
projekt för efterbehandling utgör ett. Av de totala LIP-bidragen avsåg sex 
procent, motsvarande närmare 400 miljoner kr, efterbehandling av förore-
nade områden, dvs undersökningar och åtgärder på områden som genom 
industriell aktivitet förorenats av oljerester, tungmetaller eller andra 
för oreningar. Bidragsgraden, bidraget som andel av investeringen, var i 
genomsnitt högre (0,58) i efterbehandlingsprojekten än i övriga projekt-
områden (0,34).områden (0,34).

Syftet med vår studie är att analysera i vilken utsträckning LIP-bidragen 
till efterbehandling uppfyllde programmets två mål; hållbarhet och syssel-
sättning. 

Baserat på data över samtliga LIP-ansökningar för efterbehandlingsåt-
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gärder, visar en konservativ analys att ett områdes risk inte påverkade san-
nolikheten att beviljas bidrag. Av de bidrag som beviljades kunde dessutom 
hundra miljoner kronor ha fördelats till mer riskfyllda områden. Vi anser 
därför att en tydligare prioritering av områden med högst risk för hälsa och 
miljö kunnat öka hållbarhetsmålets uppfyllelse. Resultaten visar också att 
antalet arbetstillfällen påverkade bidragets storlek positivt. De arbetstill-
fällen som skapades i LIP var dock sannolikt kostsammare än subventio-
nerade arbetstillfällen skapade genom arbetsmarknadspolitiken. Eftersom 
LIP-bidragen till efterbehandlingsåtgärder i viss utsträckning förefal-
ler felför delade och dessutom genererar samhällsekonomiskt kostsamma 
arbetstillfällen, är vår slutsats att projekten inte tillräckligt väl uppfyllde 
programmets två mål. Det är därför angeläget att ifrågasätta hur många mål 
ett medel kan förväntas uppnå. 

1. Miljömålet Giftfri miljö och delmålet 
för förorenade områden
Regeringen har beslutat att sexton miljömål med tillhörande delmål ska 
vara vägledande för Sveriges utveckling i riktning mot ett hållbart samhälle 
(Regeringens proposition 2004/05:150). Delmålet för förorenade områden 
är ett av fl era delmål som anger inriktningen för miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Genom att avlägsna föroreningar i mark, grundvatten och sediment 
syftar delmålet till att minska hälso- och miljöpåverkan från förorenade 
områden. 

I dag fi nns i Sverige uppskattningsvis 80 000 förorenade områden av 
varierande riskkaraktär (Naturvårdsverket 2006a). Fram till november 
2005 innebar delmålet att samtliga förorenade områden skulle vara iden-
tifi erade och, för minst 100 av de mest prioriterade områdena med avse-
ende på risk för människors hälsa och miljö, skulle arbetet med sanering 
och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Vidare skulle minst 50 av 
de områden där efterbehandlingsarbete påbörjats vara åtgärdade (Reger-
ingens proposition 2004/05:150). Under den översyn av miljömålen som 
ägde rum under hösten 2005 bedömde Naturvårdsverket att delmålets för-
sta sats, identifi ering av förorenade områden, skulle kunna nås. Däremot 
skulle delmålets andra sats angående antal påbörjade och avslutade objekt 
svårligen uppnås. En revidering av delmålet gjordes i november 2005. Trots 
revideringar och omformuleringar har delmålets kärnbudskap kvarstått: de 
förorenade områden som innebär störst fara för människors hälsa och miljö 
ska i första hand prioriteras för efterbehandlingsåtgärder. 

2. Efterbehandling av förorenade områden 
– vem betalar vad?
Den som bedrivit miljöskadlig verksamhet efter miljöskyddslagens införan-
de 1969 är skyldig att åtgärda de skador som eventuellt uppkommit till följd 
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av verksamheten. Att utreda ansvar kan emellertid vara både komplicerat 
och kostsamt. Trots juridiska komplikationer tas redan i dag, i enlighet med 
gällande lagstiftning, ett visst privat efterbehandlingsansvar. För områden 
som inte kan efterbehandlas på bekostnad av förorenaren har regering och 
riksdag beslutat att staten i samverkan med kommunerna ska ha det över-
gripande ansvaret för efterbehandling. I praktiken innebär det att Natur-
vårdsverket via ett statligt sakanslag planerar och genomför efterbehand-
lingsåtgärder i samarbete med berörda länsstyrelser och kommuner. Hit-
tills har statens utgifter för efterbehandling av förorenade områden uppgått 
till närmare 2,5 miljarder kr (Naturvårdsverket 2006b). Huvuddelen har 
skett via sakanslaget som, sedan introduktionen 1999, fördelat 1,3 miljarder 
kronor till olika efterbehandlingsprojekt (Forslund 2005). Därutöver till-
kommer de 400 miljoner kr som avsatts till den statliga efterbehandlings-
verksamheten genom LIP (Naturvårdsverket 2006c), samt diverse andra 
statligt fi nansierade projekt. 

Naturvårdsverket gör bedömningen att uppfylla delmålet för efterbe-
handling av förorenade områden kommer att kosta ytterligare 45 miljarder 
kr (Naturvårdsverket 2006b). Enligt budgetpropositionen för 2006 före-
slås att en halv miljard per år avsätts till den statliga efterbehandlingsverk-
samheten för åren 2006 till 2008. 

3. Hur uppskattas ett förorenat områdes risk?
Föroreningar i mark, grundvatten och sediment riskerar att påverka män-
niskors hälsa och miljö negativt. De riktlinjer och mål som anges i delmålet 
för förorenade områden förutsätter att olika områdens risker kan uppskat-
tas och jämföras med varandra. 

För att göra det möjligt att prioritera mellan förorenade områden har 
Naturvårdsverket utvecklat metoder för riskklassning.2 För att identifi e-
ra de största och mest förorenade områdena genomfördes under perio-
den 1992-94 en landsomfattande branschkartläggning (BKL), där varje 
område riskkategoriserades baserat på tidigare industriell aktivitet. BKLs 
riskskala varierar mellan 1 (mycket hög risk) och 4 (låg risk).3 Sedan slutet 
på 1990-talet har BKL utvecklats genom införandet av en mer enhetlig 
riskbedömningsmetodik: Metod för Inventering av Förorenade Områ-
den (MIFO).4 MIFO är indelad i två faser. Den första fasen utgörs av en 

2 Liknande sätt att riskklassifi cera och prioritera mellan olika områden fi nns även utanför 
Sverige. Riskacceptansen, dvs vilken risknivå man anser att ett förorenat område får medföra 
för människors hälsa och för miljön, kan dock variera mellan länder och mellan olika sektorer. 
För Sverige har man funnit att riskacceptansen är 100–1 000 gånger större för arbets- och 
boendemiljö än för förorenade områden (Rosén m fl  2006).
3
boendemiljö än för förorenade områden (Rosén m fl  2006).
3
boendemiljö än för förorenade områden (Rosén m fl  2006).
 Exempel på verksamheter som ansågs tillhöra den högsta riskkategorin var massa- och pap-

persindustri, träimpregnering, gruvindustri, ytbehandlingsindustri och kemisk industri.
4
persindustri, träimpregnering, gruvindustri, ytbehandlingsindustri och kemisk industri.
4
persindustri, träimpregnering, gruvindustri, ytbehandlingsindustri och kemisk industri.
 MIFO-metoden testades första gången 1995. År 1999 publicerades den första MIFO-manua-

len (Naturvårdsverket 1999). Insamlade data och provresultat sparas i en nationell databas, 
den s k MIFO-databasen.
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s k ”orienterande” studie, som innehåller identifi ering, platsbesök och 
intervjuer. Den andra fasen inbegriper provtagningar (Naturvårdsverket 
1999). Resultaten från fas 1 och 2 ligger sedan till grund för en samlad risk-
bedömning, vilken på samma sätt som BKL riskkategoriserar ett förore-
nat område på en skala mellan 1 och 4. Den samlade riskbedömningen ska 
utgöra grunden för ett förorenat områdes möjlighet att få statligt bidrag 
till efterbehandling. 

Av Sveriges drygt 80 000 förorenade områden beräknas ungefär 96 pro-
cent vara identifi erade (Naturvårdsverket 2006a). Av dessa har ca 49 000 
områden riskklassats enligt BKL och drygt 12 000 enligt MIFO (Natur-
vårdsverket 2006a). Av tabell 1 framgår att 1 513 områden är högst priori-
terade, dvs ingår i riskklass 1, och att mer än hälften av dessa är i behov av 
statlig fi nansiering i någon form.

4. Två mål, ett medel: En utvärdering av efter-
behandlingsbidraget inom LIP
Om regeringen väljer att använda ett styrmedel för att nå två mål borde det 
rimligtvis fi nnas någon synergieffekt av att göra så. Genom att, som i fal-
let med LIP, kombinera miljöpolitik med arbetsmarknadspolitik, kan man 
tänka sig att hållbarhetsmålet och sysselsättningsmålet gemensamt nås till 
en lägre kostnad jämfört med vad som skulle ha skett genom separata åtgär-
der. Om inga synergieffekter fi nns kan vi inte se någon egentlig anledning 
till att använda miljöpolitik i arbetsmarknadspolitiskt syfte och vice versa. 
För att kunna utvärdera i vilken utsträckning LIP uppfyllde sina två mål 
måste vi defi niera vad vi i utvärderingen avser med måluppfyllelse. När det 
gäller förorenade områden är hållbarhetsmålet relativt enkelt att defi niera. 
Enligt delmålet för förorenade områden ska principen ”farligast först” föl-
jas. För att hållbarhetsmålet ska anses vara uppfyllt bör LIP-bidragen alltså 
ha fördelats till de högst prioriterade områdena. Vi förväntar oss med andra 
ord att sannolikheten att beviljas LIP-bidrag för efterbehandling är högre 
för farliga områden (dvs lålål gtågtå  värde på riskklassen) samt att, om mindre farli-gt värde på riskklassen) samt att, om mindre farli-gt
ga områden fått bidrag, att högst bidrag har fördelats till de farligaste områ-

Tabell 1 
Uppskattat antal 
förorenade områden 
efter riskklass

Riskklass Uppskattat antal 
föföf rorenade områden

Områden i behov av statligt stöd

Helt Delvis Inget

1 1 513 541 402 570

2 14 686 3 787 3 963 6 936

3 26 324 0 0 0

4 38 041 0 0 0

Total 80 564 4 328 4 365 7 506

KäKäK lla:älla:ä  Naturvårdsverket (2006a) och egen bearbetning.
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dena. Dessutom, eftersom principen ”farligast först” ska följas och det fi nns 
många riskklass 1-områden att åtgärda i Sverige, är det rimligt att bidragen 
uteslutande fördelats till sådana områden. 

Om sysselsättningsmålet ska vara uppfyllt förväntar vi oss, allt annat 
lika, att fl er sysselsättningstillfällen ökar sannolikheten för ett projekt att 
beviljas bidrag. Arbetstillfällena som skapas via LIPs efterbehandlingspro-
jekt bör rimligtvis inte heller kosta mer än subventionerade arbetstillfällen 
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, när hänsyn tagits till eventuella skill-
nader i undanträngningseffekter.5 En synergieffekt av att idka arbetsmark-
nadspolitik via miljöpolitiken skulle t ex kunna vara att de subventionerade 
arbetstillfällen som skapas via miljöpolitiken har mindre undanträngnings-
effekter än arbetstillfällen skapade i arbetsmarknadspolitiken. Om så är fal-
let har, vad vi vet, varken bevisats eller diskuterats i samband med LIP, men 
förmodligen är undanträngningseffekterna i efterbehandlingsprojekten 
små då projekten skapade helt nya arbetstillfällen.

För att utvärdera LIP-projekten för efterbehandling undersöker vi först 
hur områdets risk och projektens sysselsättningstillfällen påverkade sanno-
likheten att beviljas bidrag. Sedan uppskattar vi kostnaden för varje arbets-
tillfälle som projekten gav upphov till, givet att ansökan beviljades.

Hur administrerades bidragen inom LIP?
Under fyra av de fem år LIP pågick, beslutades ansökningsärendena av Mil-
jödepartementet. Under LIPs sista år, 2002, överfördes beslutsfattandet till 
Naturvårdsverket. Den maktsituation som regeringen erhöll genom Miljö-
departementets roll har kritiserats från fl era håll (se Kågeson och Lidmark 
1998; Riksrevisionsverket 1999; Riksdagens revisorer 1999). Under valår-
et 1998 fördelades huvuddelen av LIP-bidragen ett halvår före valdagen i 
september. Enligt Dahlberg och Johansson (2000) kan inte hypotesen att 
regeringen utnyttjade maktsituationen till att köpa röster förkastas. Berg-
lund och Hanberger (2003) visar, i en utvärdering av LIP-bidragens för-
delning, att stöd från Miljödepartementet och länsstyrelser i ansöknings-
processen, samt en hög andel miljöpartiledamöter i kommunfullmäktige, 
ökade sannolikheten för en kommun att beviljas bidrag.

Under programperioden sökte 125 projekt LIP-bidrag för efterbehand-
lingsåtgärder, varav 24 projekt beviljades bidrag. Medan information om 
projekt som beviljats LIP-bidrag fi nns i en databas hos Naturvårdsverket, 
fi nns information om avslagna projekt bara i ansökningshandlingarna hos 
Miljödepartementet respektive Naturvårdsverket. Att samla information 
om avslagna projekt har därför inneburit att vi gått igenom samtliga ansök-
ningar om LIP-bidrag. Data från ansökningshandlingarna har komplette-
rats med information från SCB, kommuner och länsstyrelser. 

Av de 400 miljoner kr som fördelades till efterbehandlingsåtgärder, för-

5 Undanträngning innebär att en åtgärdsanställning ersätter en reguljär anställning. Se Dahl-
berg och Forslund (2000) för en vidare diskussion om direkta och indirekta undanträngnings-
effekter.
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delades huvuddelen av bidraget (66 procent) under programmets första 
år, 1998 (Naturvårdsverket 2006d). En möjlig förklaring till följande års 
minskning i bidrag är introduktionen av Naturvårdsverkets sakanslag för 
efterbehandling. Rimligtvis styrdes många efterbehandlingar om från LIP-
bidraget till sakanslaget. Dessutom var de totala LIP-bidragen störst under 
1998. 

Risk och sysselsättning inom projekten
För att få svar på frågan om LIP-bidragen till efterbehandlingsprojekt upp-
fyllde programmets hållbarhetsmål använder vi det förorenade områdets 
riskklass som ett mått på den riskminskning som kan uppnås genom efter-
behandlingsprojektet. Då denna riskklass inte angivits i ansökningshand-
lingarna antar vi därmed att ett områdes risk ändå var känd för besluts-
fattarna. Eftersom de efterbehandlingsprojekt som övervägdes vanligtvis 
krävde expertutlåtande från Naturvårdsverket, anser vi att det är ett rimligt 
antagande. Riskklasserna vi använder är hämtade dels från MIFO-databa-
sen och dels från tjänstemän vid kommuner och länsstyrelser.6

Tabell 2 visar antal beviljade och avslagna projekt fördelade över risk-
klasserna. Av de 24 projekt som beviljades LIP-bidrag för efterbehandling 
utgjorde tio riskklass 1-områden. I bidrag räknat beviljades 75 procent av 
medlen till riskklass 1-områden, motsvarande omkring 300 miljoner kr. 
Riskklass 2-områden beviljades 22 procent av bidragen medan riskklass 
4-områden beviljades 0,3 procent och riskklass 5-områden 2 procent av 
bi dragen.

Omkring 100 miljoner kronor fördelades således till områden med 

6 Utöver de ursprungliga riskkategorierna 1-4 har vi infört en kategori 5 för områden som inte 
har kunnat riskklassifi ceras då de överhuvudtaget inte innebar någon fara för hälsa eller miljö. 
Denna klassifi cering är givetvis godtycklig och vi testar senare hur detta antagande påverkar 
resultaten. 

Tabell 2 
Beviljade och avslag-
na projekt per risk-
klass, totala bidrag, 
samt genomsnittliga 
bidrag och arbetstill-
fällen

Risk-
klass

Bevil-
jade

Av-
slagna

Bevil-
jande-
grad

Totala bevil-
jade bidrag
(1 000 kr)

Genomsnittligt
bidrag  (1 000 kr)

Genomsnittligt antal 
arbetstillfäarbetstillfäarbetstillf llen 

Beviljade Avslagna Beviljade Avslagna

1 10 65 13 300 225 30 022 14 615 a 33 15

2 8 28 22 87 724 10 966 7 001 17 6

3 0 5 0 0 0 28 203 b 0 7

4 1 2 33 1 000 1 000 430 3 1

5 5 1 83 8 785 1 757 3 035 6 0

Totalt 24 101 19 397 734 16 572 12 565 c 21 10

KäKäK lla:älla:ä  Naturvårdsverket (2006d) och egen bearbetning. 
Noter: a Tre projekt angav inte sökt bidragsbelopp. Genomsnittet är därför baserat på 62 obser-
vationer. b

 Tre projekt angav inte sökt bidragsbelopp. Genomsnittet är därför baserat på 62 obser-
b

 Tre projekt angav inte sökt bidragsbelopp. Genomsnittet är därför baserat på 62 obser-
 Ett projekt angav inte sökt bidragsbelopp. Genomsnittet är därför baserat på 4 

observationer. c Baserat på 97 observationer.



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

38 johanna forslund, eva samakovlis och maria vredin johansson

lägre prioritet. Om dessa pengar i stället hade används för att stödja risk-
klass 1-områden som sökt men fått avslag, kunde 60 procent, motsvarande 
37 projekt, av de avslagna riskklass 1-projekten beviljats bidrag. De fl esta 
ansökningarna omfattade riskklass 1-områden, vilket indikerar att kom-
munerna kände till områdenas risk och ville efterbehandla dem. Även om 
antalet beviljade projekt totalt sett var fl est i riskklass 1, visar tabellen att 
beviljandegraden, dvs andelen beviljade projekt i relation till antalet sökan-
de projekt, var lägre för riskklasserna 1 och 2 jämfört med riskklasserna 4 
och 5. Eftersom de avslagna riskklass 1-projekten i genomsnitt inte sökte 
nämnvärt mycket högre bidrag än de beviljade riskklass 2-projekten kan 
anledningen till att bevilja riskklass 2-projekt ifrågasättas. Möjligtvis kan 
riskklass 2-projektens något högre genomsnittliga antal arbetstillfällen ha 
utgjort grunden för beviljandet. 

För att analysera i vilken utsträckning sysselsättningsmålet uppfylldes 
inkluderar vi variabeln arbetstillfäarbetstillfäarbetstillf llenällenä , som mäter projektets antal sysselsätt-
ningstillfällen (uttryckt som antal årliga heltidssysselsättningstillfällen), i 
våra analyser. De beviljade efterbehandlingsprojekten skapade tillsammans 
cirka 502 sysselsättningsår. Tabell 2 visar att det högsta antalet sysselsätt-
ningstillfällen återfi nns i riskklass 1, troligtvis eftersom dessa projekt var 
omfattande och, uppenbarligen, arbetsintensiva att utföra. 

Andra förklaringar till bidragens fördelning
LIP introducerades under en period med relativt hög arbetslöshet.7 Det är 
därför relevant att undersöka om kommunens arbetslöshet påverkade san-
nolikheten att beviljas bidrag. 

Om kommunen redan före LIPs introduktion prioriterat miljöfrågorna 
är det troligt att t ex kommunens kommunikation med Miljödepartement 
och länsstyrelse fungerade väl. För att kontrollera för kommunens verkliga 
miljöarbete använder vi en miljörankningsvariabel som rankar kommuner-
na efter deras tidigare miljöarbete (Miljö-Eko 2001). 

Som framgått tidigare (Dahlberg och Johansson 2000; Berglund och 
Hanberger 2003), beror politiska beslut sällan enbart på alternativens 
samhällsekonomiska lönsamhet. För att undersöka om påtryckningar från 
intressegrupper påverkade fördelningen av LIP-bidrag inkluderar vi vari-
abler som representerar kommunernas politiska sammansättning. Ande-
len röster i varje kommun för socialdemokraterna i riksdagsvalen 1994 och 
1998 används för att undersöka om regeringen gynnade sina egna väljare. 
På motsvarande sätt används andelen riksdagsröster för miljöpartiet för att 
undersöka om kommunens miljöintresse påverkade fördelningen. Dahlberg 
och Johansson (2000) fann dessutom att ju fl er lättrörliga väljare en kom-
mun hade, desto större var sannolikheten att kommunen erhöll LIP-bidrag. 
För att undersöka om liknande tendenser till röstköpsbeteende fanns bland 
efterbehandlingsprojekten, inkluderade vi absolutvärdet av skillnaden mel-

7 Arbetslösheten, uttryckt som andel arbetslösa av arbetskraften, var 6,5 procent 1998 (SCB 
2005).
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lan röstandel för partiblocken (s, v, mp jämfört med m, fp, c, kd, nyd) i riks-
dagsvalen 1994 och 1998 i analysen. 

I syfte att analysera om fördelningsaspekter påverkat bidragsfördelning-
en inkluderar vi kommunens skattebas per capita i analysen. En studie i 
USA har funnit att efterbehandling i välbärgade områden är mer ambitiös 
än efterbehandling i mindre välbärgade områden (Hamilton och Viscusi 
1999). Vi vill därför undersöka om relativt mer välbärgade kommuner lätt-
tare fi ck LIP-bidrag för efterbehandling. 

Slutligen tar vi även hänsyn till att introduktionen av sakanslaget 1999 
kan ha minskat sannolikheten för en kommun att erhålla LIP-bidrag.

Vad styrde bidragsfördelningen?
I tabell 3 jämförs medelvärdena för variabler mellan beviljade och avslagna 
projekt. Det är tydligt att riskklassen är signifi kant högre (dvs mindre far-
lig för miljö och hälsa) för de beviljade projekten, vilket antyder att för-
delningen av bidrag inte följde “farligast först”-principen. Jämfört med de 
avslagna projekten innehöll de beviljade projekten i genomsnitt signifi kant 
fl er arbetstillfällen. Vidare är andelen röster på miljöpartiet signifi kant 
högre i kommuner som beviljats bidrag. Absolutvärdet av skillnaden mellan 
de politiska blocken var i genomsnitt mindre i kommuner som beviljades 
bidrag, vilket innebär att kommuner som beviljades bidrag karaktäriserades 
av fl er lättrörliga väljare. 

Tabell 3 
Jämförelse mellan 
avslagna och bevil-
jade projekt

Medelvärde  (standardfel)
t-test

Avslagna projekt Beviljade projekt

Bidragsstorlek i 2002 års 
prisnivå

11 946 133
(2 015 045)

15 680 551
(4 872 624)

–0,79

Riskklass 1,48
(0,08)

2,29
(0,32)

**–3,70

ArbetstillfäArbetstillfäArbetstillf llen 9,75
(1,67)

20,93
(9,16)

**–2,00

Socialdemokrater 0,42
(0,01)

0,42
(0,02)

–0,25

Miljöpartister 0,04
(0,00)

0,05
(0,00)

**–2,60

Absolut blockdifferens 0,24
(0,02)

0,15
(0,03)

**2,22

Miljörankning 58,89
(1,88)

60,32
(3,39)

–0,10

Andel arbetslösa 0,05
(0,00)

0,05
(0,00)

–0,37

Skattebas per capita 103 366
(1 605)

102 102
(1 907)

0,37

Noter: t-testet anger om skillnaden mellan avslagna och beviljade projekt är statistiskt signifi -
kant. ** anger signifi kans på 5-procents nivån.
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I en probitskattning där samtliga förklaringsvariabler inkluderas visar 
resultaten, i motsats till vad som förväntas ur ett hållbarhetsperspektiv, att 
sannolikheten för att få LIP-bidrag ökar ju lägre risk för miljö och hälsa 
(högre riskklass) det förorenade området innebär. Det här resultatet drivs 
emellertid huvudsakligen av de sex projekten i riskklass 5, av vilka fem bevil-
jades bidrag. Om riskklass 5 ersätts med medelvärdet av risken för projekten 
i riskklass 1–4 blir riskvariabeln å andra sidan insignifi kant.8 Antalet arbets-
tillfällen ökade inte heller sannolikheten att få LIP-bidrag.

Det verkar med andra ord som om inget av programmets mål, varken 
områdets risk eller antalet arbetstillfällen, påverkade sannolikheten att 
få bidrag. Däremot minskar sakanslagets introduktion 1999, och/eller en 
minskad LIP-budget, sannolikheten att få en ansökan beviljad. 

Våra skattningar tyder inte på att andelen röster för socialdemokrater 
i riksdagsvalen påverkade resursfördelningen. Däremot visar våra resultat 
att ju större absolut differens mellan partiblocken en kommun hade (dvs ju 
mindre andel lättrörliga väljare), desto mindre var sannolikheten att kom-
munen beviljades bidrag. Vi kan därför, på samma sätt som Dahlberg och 
Johansson (2000), inte förkasta hypotesen att LIP-bidragen användes i 
röstköpssyfte. I detta sammanhang är det emellertid viktigt att notera att 
vår analys endast inkluderar efterbehandlingsprojekt men, till skillnad från 
Dahlberg och Johansson, samtliga programår. Inte heller kommunens mil-
jömedvetenhet i form av andel miljöpartister i riksdagsvalen och miljörank-
ning har någon signifi kant effekt på sannolikheten att beviljas bidrag. Vi 
fi nner heller inget stöd för att fördelningsaspekter eller arbetslöshet spelat 
någon roll i fördelningen.

I analysens nästa steg skattar vi marginalbidraget per sysselsatt genom 
att undersöka de beviljade bidragens storlek. Då vi bara har 24 observatio-
ner begränsar vi oss till att undersöka de två viktigaste förklaringsvariab-
lerna, risk och arbetstillfällen. Eftersom majoriteten av projekten har 28 
eller färre arbetstillfällen, medan fyra projekt har jämförelsevis höga antal 
arbetstillfällen, fi nns emellertid en stor risk att någon extrem observation 
påverkar våra skattade parametrar otillbörligt. Vi skattar därför bidragsek-
vationen med både minsta kvadratmetoden (OLS) och en robust estimator 
som minskar resultatens känslighet för extrema observationer.

Resultaten i tabell 4 visar, som väntat, att ju högre ett områdes miljö- och 
hälsorisk är (dvs ju läläl greägreä  riskklass) desto högre LIP-bidrag erhölls.9 Syssel-
sättningsvariabeln är också signifi kant, men positiv. Marginalbidraget per 
arbetstillfälle skiljer sig emellertid åt mellan estimatorerna. I OLS-skatt-
ningen ligger marginalbidraget på 405 228 kr per arbetstillfälle, medan 
resultatet från den robusta regressionen visar på ett mycket högre marginal-

8 Förutom att signifi kansen på variabeln för absolut blockdifferens minskar från 5 till 10 pro-
cent, påverkar detta antagande inte resultaten i övrigt.
9
cent, påverkar detta antagande inte resultaten i övrigt.
9
cent, påverkar detta antagande inte resultaten i övrigt.
 Vår analys saknar en variabel som kontrollerar för projektets behov av kapital t ex i form av 

grävmaskiner, lastbilar etc. Vi antar därför att områdets riskklass är ett mått på områdets kapi-
talbehov för sanering, dvs riskklass 1 har större kapitalbehov än riskklass 2 osv. 
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bidrag, 1 003 625 kr per arbetstillfälle. Marginalbidraget per arbetstillfälle 
refl ekterar statens kostnad per arbetstillfälle i LIP.

5. Diskussion
Under det lokala investeringsprogrammet (LIP) beviljades närmare 400 
miljoner kr till efterbehandlingsprojekt. I efterhand har satsningen på LIP 
ansetts vara ett viktigt bidrag i arbetet med att uppfylla miljömålen. Våra 
resultat motsäger inte detta påstående men, med facit i hand, hade en tyd-
ligare prioritering av de farligaste områdena kunnat leda till en högre mål-
uppfyllelse av delmålet för förorenade områden. Totalt utgjordes bara tio 
av de totalt 24 beviljade projekten av riskklass-1 områden. Med tanke på 
att de fl esta projekt som sökte LIP-bidrag avsåg områden med höga mil-
jö- och hälsorisker, tycks prioritering i enlighet med delmålet ha gjorts på 
lokal nivå. Beslutsansvariga gjorde emellertid andra överväganden. Trots 
att majoriteten av de beviljade projekten var områden med lägre prioritet, 
fördelades ändå 75 procent av LIP-bidragen till de farligaste områdena. Det 
innebär att 100 miljoner kr kunde ha fördelats bättre. En rimlig förklaring 
till att ansvariga instanser inte lyckades följa principen ”farligast först” kan 
ha varit bristande information om områdenas risker. 

En annan förklaring till varför beslutsansvariga inte helt och hållet prio-
riterat i enlighet med hållbarhetsmålet är det faktum att LIP även syftade till 
att stimulera sysselsättning i en tid med hög arbetslöshet. Resultaten från 
vår studie visar dock att projektets arbetstillfällen inte påverkade sannolik-
heten att beviljas bidrag. Däremot, givet att ett projekt beviljades bidrag, 
ökade bidragets storlek i antalet arbetstillfällen. Om man bortser från pro-
jektens miljöeffekter, kostade emellertid de arbetstillfällen som skapades 
genom efterbehandlingsprojekten i genomsnitt mer än arbetstillfällen 
som skapades i LIPs övriga projektgrupper. I genomsnitt var bidraget per 
arbetstillfälle 793 000 kr i efterbehandlingsprojekten. Motsvarande siffra 
för övriga projektområden varierar mellan 180 000 och 428 000 kr. 

Även om man kontrollerar för projektens miljöeffekter är marginalbi-

Tabell 4
Förklaringar till 
bidragens storlek

OLS Robust
Estimat t-värde Estimat t-värde

Riskklass **–3 708 138 –2,61 **–1 670  625 –2,37
Arbetstillfällen **405 228 8,13 **1 003  625 20,11
Konstant **1,57x107 2,63 *3 985 432 1,84
R2 0,73 –
Antal observationer 24 23

Noter: Beroende variabel är LIP-bidraget i 2002 års priser. OLS innebär minsta kvadratmeto-
den. Robust minskar känsligheten för extremvärden. t-värde anger estimatets statistiska signi-
fi kans. ** signifi kant på 5-procents nivån, * signifi kant på 10-procents nivån.
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draget per arbetstillfälle i efterbehandlingsprojekten högre än i totala LIP. 
Marginalbidraget för ett arbetstillfälle uppgick för hela LIP till 153 000–
198 000 kr (Vredin Johansson 2006), vilket kan jämföras med våra margi-
nalbidrag på 405 228 (OLS) och 1 003 625 (robust). 

Oavsett vilken estimator vi använder är arbetstillfällena i LIPs efterbe-
handlingsprojekt dyra jämfört med subventionerade arbetstillfällen ska-
pade via arbetsmarknadspolitiken. I genomsnitt var statens kostnad för ett 
subventionerat sysselsättningstillfälle i arbetsmarknadspolitiken 75 930 kr 
per år (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998).10 Siffran inkluderar inte samhällets 
kostnader för eventuella undanträngningseffekter av arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder. Dahlberg och Forslund (2000) har funnit att subventione-
rade anställningar medför direkta undanträngningseffekter på omkring 65 
procent. Under antagande om undanträngningseffekter av den storleken 
ökar samhällets kostnad för ett subventionerat arbetstillfälle i arbetsmark-
nadspolitiken till 125 000 kronor.11 Om LIP-projekten för efterbehandling 
skapar samma typ av undanträngningseffekter som subventionerad sys-
selsättning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder − oavsett storlek − är sys-
selsättningstillfällena i efterbehandlingsprojekten således mycket dyrare.12

Även om våra estimat och beräkningar varken är exakta eller invändnings-
fria anser vi det inte motiverat, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att 
arbetstillfällen skapade via miljöpolitiken sannolikt kostar avsevärt mer än 
arbetstillfällen skapade via arbetsmarknadspolitiken. Det är förmodligen 
inte ovanligt att politiska åtgärder inom ett område får konsekvenser i ett 
annat, men att driva en miljöpolitik i arbetsmarknadspolitiskt syfte ökar  
uppenbarligen risken för resursslöseri.

10 Subventionerad anställning innebär att reguljärt arbete utförs till en lön som delvis subven-
tioneras av staten. Siffran är en agg+regering på årsnivå av styckkostnaden för rekryterings-
stöd (5 968 kr per deltagare och månad i 1997 års penningvärde) som sedan räknats om till 
2002 års prisnivå. En dyrare form av subventionerad anställning är starta eget-bidrag. År 1997 
var kostnaden 9 689 kr per deltagare och månad (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998).
11
var kostnaden 9 689 kr per deltagare och månad (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998).
11
var kostnaden 9 689 kr per deltagare och månad (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998).

 Då antalet sysselsättningstillfällen i efterbehandlingsåtgärderna var relativt få (502 årsar-
betstillfällen) bortser vi från indirekta undanträningseffekter via lönepåverkan. 
12
betstillfällen) bortser vi från indirekta undanträningseffekter via lönepåverkan. 
12
betstillfällen) bortser vi från indirekta undanträningseffekter via lönepåverkan. 

 Motsvarande gäller förstås om arbetstillfällena i efterbehandlingsprojekten har större 
undanträngningseffekter. Om däremot arbetstillfällena i efterbehandlingsprojekten har små 
eller inga undanträngningseffekter, blir skillnaden mindre, men arbetstillfällena i LIP fram-
står ändå som dyra.
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