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Sammanfattning
Tunnelbana, och annan transportinfrastruktur, möjliggör för människor att förflytta sig
effektivt mellan olika platser i staden. Transportkorridorerna/tunnelbanelinjens stationer
blir sammanbundna platser som det är enkelt att färdas emellan och vardagliga kontakter
gynnas till fördel får både individ och företag.
Ett välfungerande demokratiskt samhälle har ett relativt högt socialt kapital. Det sociala
kapitalet kan definieras som graden av tillit i olika relationer, mellanmänskliga och till
offentliga institutioner. Socialt kapital mellan människor delas upp i två former;
överbryggande (bridging) mellan invånare som är ”olika” (inte tillhör samma grupp1) och
sammanbindande (bonding) socialt kapital mellan människor som är ”lika” (tillhör samma
grupp2). Socialt kapital mellan invånare och institution kallas länkande (linking).
Socialt kapital har ett faktiskt värde eftersom det moderna samhället inte kan fungera utan
tillit. Om människor har tillit till varandra kan de träffa avtal och genomföra transaktioner,
utan att tro att de ska bli lurade. Tilliten ökar när människor möts. Mötesplatser kan vara
både fysiska och sociala. Exempel på en fysisk mötesplats är en tunnelbanestation eller
tunnelbanevagn, exempel på en social mötesplats är arbetsliv, föreningsliv och andra
fritidsaktiviteter.
Invånarna i Stockholmsregionen deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter och har
något större tilltro till andra människor än invånare i riket som helhet. Men det finns
påtagliga skillnader mellan olika delar av regionen. I de områden där deltagandet i
samhällslivet är lågt är också tilliten låg. I det område i regionen där tilliten till andra är lägst
tycker 47 procent att man inte kan lita på andra människor, jämfört med 4 procent i det
område där tilliten är högst. Skillnaderna i tillit inom regionen är oroande, eftersom
bristande tillit bidrar till utanförskap.3
Utanförskap kostar samhället miljarder för arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting,
kommun, rättsväsende m.m. och leder till ett minskat överbryggande socialt kapital inom
samhället och stärker det sammanbindande sociala kapital inom olika samhällsgrupper som
kan leda till ökade gruppmotsättningar. En sådan utveckling leder till en minskad hållbar
tillväxt genom uteblivet produktionsvärde.
Orsakerna till att tilliten är låg i vissa områden och hög i andra är komplexa. En viktig aspekt
handlar om kvaliteten på den offentliga servicen, en annan om fysiska och mentala barriärer
som kan hindra människor från att få tillträde till ekonomiska och kulturella mötesplatser
utanför det egna området. En tunnelbaneinvestering kan med andra ord bidra på flera olika
sätt till att stärka det överbryggande och länkande sociala kapitalet. Ett sätt är genom
investeringen som sådan som sänder signaler om satsning, som skapar ny och
högkvalitativ kollektivtrafik. Ett andra sätt är genom se till att tunnelbanans funktionalitet
och trygghet är god och välfungerande. Ett tredje är att tunnelbanan skapar möjligheter till
överbryggande möten genom att den kopplar ihop olika platser. Därtill skapar satsningar
på kollektivtrafik en ökad regional tillgänglighet med arbetsmarknads- och
tillväxteffekter4.

Med grupp avses här personer som har liknande intressen och eventuellt identitet och till exempel har
sin kontakt genom Rotary, källarmoskéer, frimurare, villaförening, släkt etc.
2 Se föregående not.
3 RUFS 2010, s. 108.
4 Enligt teorin om den Nya ekonomiska geografin. Se t.ex. Paul Krugman.
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Ju sämre utgångsläge (lågt överbryggande och länkande socialt kapital) desto viktigare är det
att skapa förutsättningar att stärka det. Ju större olikheter mellan platser som förbinds med
ny tunnelbana, desto större chans till överbryggande möten5.
Sammanfattningsvis kan resultaten av de analyserade sträckningarna sammanfattas i
följande tabell. Varje investering/sträcka/delprojekt i sig är analyserad, men ska inte ställas
mot varandra. I texten är höga och låga värden snarare relaterade till värden för
regionen/staden som helhet och ibland till riket.

Investeringen
Funktionalitet
Överbryggande
möten
Arbetsmarknadseffekter

Förlängning
KungsträdgNacka
-

Avgrening
Gullmarsplan
- Hagsätra
+

Förlängning
AkallaBarkarby
+

Avgrening
OdenplanSolna
-

+/-

+
+

++
++

+/+/-

+

+

+

+

Markeringen är en grov bedömning på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen för det länkande och överbryggande
sociala kapitalet, resp. arbetsmarknadseffekter i regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positiv (+) eller mycket positiv (++).

Syftet med denna rapport är att belysa tunnelbaneinvesteringens effekter för det
överbryggande och länkande sociala kapitalet. Rapporten är ett av flera underlag i 2013års
Stockholmsförhandling.

En tunnelbanekoppling mellan två olika områden är dock inte i sig en garant för att dessa överbryggande
möten kommer att ske, men den underlättar betydligt.
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Tunnelbanan som investering i socialt kapital
Tunnelbana, och annan transportinfrastruktur, möjliggör för människor att förflytta sig
effektivt mellan olika platser i staden. Transportkorridorerna/tunnelbanelinjens stationer
blir sammanbundna platser som det är enkelt att färdas emellan och vardagliga kontakter
gynnas till fördel får både individ och företag.
Syftet med denna rapport är att belysa tunnelbaneinvesteringens effekter för det
överbryggande och länkande sociala kapitalet. Varje investering/sträcka/delprojekt i sig är
analyserad, men ska inte ställas mot varandra. I texten är höga och låga värden snarare
relaterade till värden för regionen som helhet och ibland till riket. Uppgifterna är ett av flera
underlag i 2013års Stockholmsförhandling.

Socialt kapital har stor betydelse för samhällsutvecklingen
Ett välfungerande demokratiskt samhälle har ett relativt högt socialt kapital. Det sociala
kapitalet kan definieras som graden av tillit i olika relationer, mellanmänskliga och till
offentliga institutioner. Socialt kapital mellan människor delas upp i två former;
överbryggande (bridging) mellan invånare som är ”olika” (inte tillhör samma grupp6) och
sammanbindande (bonding) socialt kapital mellan människor som är ”lika” (tillhör samma
grupp7). Socialt kapital mellan invånare och institution kallas länkande (linking).
Socialt kapital har ett faktiskt värde eftersom det moderna samhället inte kan fungera utan
tillit. Om människor har tillit till varandra kan de träffa avtal och genomföra transaktioner,
utan att tro att de ska bli lurade. Tilliten ökar när människor möts. Mötesplatser kan vara
både fysiska och sociala. Exempel på en fysisk mötesplats är en tunnelbanestation eller
tunnelbanevagn, exempel på en social mötesplats är arbetsliv, föreningsliv och andra
fritidsaktiviteter.
Invånarna i Stockholmsregionen deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter och har
något större tilltro till andra människor än invånare i riket som helhet. Men det finns
påtagliga skillnader mellan olika delar av regionen. I de områden där deltagandet i
samhällslivet är lågt är också tilliten låg. I det område i regionen där tilliten till andra är lägst
tycker 47 procent att man inte kan lita på andra människor, jämfört med 4 procent i det
område där tilliten är högst. Skillnaderna i tillit inom regionen är oroande, eftersom
bristande tillit bidrar till utanförskap.8
Utanförskap kostar samhället miljarder och leder till ett minskat överbryggande socialt
kapital inom samhället. I värsta fall kan utanförskap stärka ett sammanbindande sociala
kapital inom samhällsgrupper med utanförskap, som ytterligare kan antas förstärka bristen
på tillit till institutioner och öka gruppmotsättningar. Det vill säga det länkande kapitalet
försvagas. En sådan utveckling leder till en minskad hållbar tillväxt genom uteblivet
produktionsvärde.
Men ett starkt sammanbindande socialt kapital kan också få människor att mobilisera sig och
gå samman för att t.ex. kräva resurser och rättigheter (exempelvis. handikapporganisationer,
HBT organisationer m.fl.) men kan också leda till social exkludering av de som inte lever upp
till de normer som finns inom ett givet nätverk (t.ex. i en by eller ett villaområde). Ett starkt
sammanbindande socialt kapital kan också ge tillgång till arbetsmöjligheter och skydda mot
diskriminering. Individer och grupper som är särskilt utsatta och utanför i dagens samhälle
saknar tillgång till alla formerna av socialt kapital.

Med grupp avses här personer som har liknande intressen och eventuellt identitet och till exempel har
sin kontakt genom Rotary, källarmoskéer, frimurare, villaförening, släkt etc.
7 Se föregående not.
8 RUFS 2010, s. 108.
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Tunnelbanan som investering i socialt kapital påverkar främst det överbryggande och det
länkande sociala kapitalet. Exempel på andra insatser som stärker det sociala kapitalet är:
fysisk planering som främjar sammanhållning, en estetik som skapar engagerade invånare
(sense of place), kultur som används som kitt för sociala kontakter, myndighetsutövning som
är objektiv, transparent, tydlig och tillmötesgående, evenemang som användas strategiskt,
landmärken som definiera platsen och stärka platskänslan, marknadsföring som riktas inåt,
arbetsgivare som tar aktivt ansvar och möten i fysiska och virtuella rum.

Utanförskap kostar många miljarder
Statistiskt sett kan det an tas att ett antal individer varje år hamnar i utanförskap. Kostnaden
för samhället (arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, kommun, rättsväsende m.m.)
för dessa individer är till dess de fyller 65 nästan 16 miljoner kronor. Enligt statistiken är det
179 av Nackaborna som hamnar i utanförskap varje år vilket motsvarar nästan 2,8 miljarder
kronor. Motsvarande siffra för Stockholms stad är 19 mdkr, för Solna 1,2 mdkr och för
Järfälla 1,8 mdkr. 9

Stockholm
Nacka
Solna
Järfälla

Kostnader för
utanförskap
18 963 000 000
2 819 250 000
1 228 500 000
1 779 750 000

Per person
15 750 000
15 750 000
15 750 000
15 750 000

Källa: www.utanforskapetspris.se, Skandia bank och försäkring. Urval de kommuner som omfattas av 2013års
Stockholmsförhandling

Att påstå något om hur många individer som sparas per meter byggd tunnelbana låter sig
inte göras med befintlig forskning, men att det finns en vinst att göra genom att stärka svaga
områden är klart.

Tre sätt för tunnelbanan att stärka det sociala kapitalet
En tunnelbaneinvestering kan bidra på flera olika sätt till att stärka det sociala kapitalet:
1) Investering: Investeringen som sådan i ett område sänder ut signaler om att området,
och dess invånare, är viktiga och prioriterade. (Gäller även andra investeringar, såväl
offentliga som privata). Ju lägre länkande socialt kapital, desto större behov av investeringen.
2) Funktionalitet: Genom att tunnelbanetrafiken är välfungerande, trygg och pålitlig
skapas förutsättningar för ökat länkande socialt kapital. (Gäller alla offentliga verksamheter).
Trygghet och pålitlighet i tunnelbanan kommer inte per automatik med en investering i
tunnelbaneinfrastruktur utan handlar om följdinsatser som driftsäkerhet, underhåll,
bemanning, bemötande, utformning m.m. Ju lägre länkande socialt kapital, desto större
behov av välfungerande offentliga verksamheter.
3) Överbryggande möten: Tunnelbanan är inte bara en transportmöjlighet utan också ett
gemensamt rum och en möjlighet att skapa och utveckla sociala relationer. Sammanhållning
främjas av många kontakter, också kontakter som är relativt ytliga. Det ska vara lätt för
människor att träffas i det som kallas ”det tredje rummet” dvs. öppna och inkluderande
miljöer där vi möter människor från andra grupper och sammanhang. Knutpunkterna i
transportplaneringen påverkar det sociala kapitalet positivt om de ges form och innehåll som
främjar möten, liksom att den fysiska planeringen överlag, och kanske särskilt i tunnelbanans
närhet ska ge utrymme för butiker i markplan, markera tydliga gränser, definiera platsens
funktioner, skapa förutsättningar för gångstråk och platser för vila och möten som jordmån
för både det sammanbindande som det överbryggande sociala kapitalet.10 Ju närmare dessa
9

www.utanforskapetspris.se en webbplats som drivs av Skandia bank och försäkring.
Stockholms läns landsting, TMR Rapport 14:2008. Socialt kapital i regional utvecklingsplanering. s. 7-8
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platser är varandra, desto större chans till möten även utanför tunnelbanan. Exempelvis om
närmaste fotbollsklubb finns vid nästa station på tunnelbanan.
Arbetsmarknadseffekter: Utöver att det sociala kapitalet kan stärkas har även
kollektivtrafiken en tillgänglighetsskapande effekt som påverkar tillväxt och arbetstillfällen.
Att företag och människor tenderar att koncentreras geografiskt och attraheras till stora
marknader beror på att de drar nytta av att befinna sig nära varandra genom ökat
kunskapsutbyte, minskade transportkostnader, fler specialiserade underleverantörer och en
ökad tillgång på kvalificerad arbetskraft. Ju bättre tillgång till arbetskraft som en arbetsplats
har, desto bättre kompetensmatchning. Ju bättre tillgång till en stor närmarknad ett företag
har, desto större chans till specialisering. Stora närmarknader växer mer än små (som
snarare krymper). Bättre tillgänglighet i en storstadsregion bidrar därmed till ekonomisk
tillväxt och större chans till arbete och försörjning för enskilda invånare.11

Att mäta socialt kapital
Socialt kapital kan mätas i termer av tillit, trygghet, delaktighet i val, föreningslivsaktivitet
m.m. Dessvärre är tillgången på sådan data ojämn och svår att jämföra. I den här rapporten
stödjer sig analysen på i huvud sak följande källor:


Avdelningen för socialmedicin och epidemiologi, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns
landsting har studerat invånares tillit och deltagande i föreningsliv och valdeltagande och
skapat ett sammanvägt mått för socialt kapital i Stockholmsregionen. Vertikalt socialt
kapital visar relationen invånare och institution (länkande) medan det horisontella
kapitalet visar relationen invånare emellan (överbryggande och sammanbindande).12 En
undersökning från 2005 har redovisat det sammanvägda måttet på socialt kapital
nedbrutet på kommuner i Stockholms län, och inom Stockholms stad på
stadsdelsområden13.



I Stockholms stad görs vart tredje år en stor trygghetsmätning som är nedbrytbar på
basområden. Där finns uppgifter om exempelvis trygghet hos befolkningen i sitt område
och vid sin närmaste tunnelbanestation.



I Nacka, Järfälla och Solna kommuner finns inte motsvarande trygghetsuppgifter. Där
görs medborgarundersökningar som redovisas på kommunnivå (senaste
medborgarundersökningen avser hösten 2012. Undersökningarna görs årligen för
kommuner som beställer tjänsten från SCB vilket är 120 kommuner spritt över landet).
Det är därför i detta arbete svårt att jämföra trygghetsuppgifter mellan kommunerna men
de redovisas ändå i samma tabell på kommande sidor.



Eftersom det finns tydliga samband mellan socialt kapital på områdesnivå och olika
former av ohälsa hos områdets individer används, som komplement till ovanstående
uppgifter, även ohälsotal. Ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med
sjukpenning, dagar med förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning
och dagar med förebyggande sjukpenning genomsnittligt per person i åldrarna 16 – 64 år.
Ju högre tal, desto större ohälsa. Data från 2009 i SCB/Stockholms läns landstings
områdesdatabas (ODB).

Teoribildningen kallas ”Den nya ekonomiska geografin” av bl.a. Paul Krugman. En färsk svensk analys
av bostadsbrist och ekonomisk utveckling med utgångspunkt i denna teori är Boverkets
Marknadsrapport, juni 2013, ”Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt”.
12 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 2005
13 Stadsdelar år 2005, indelningen är ändrad sedan dess.
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De analyserade tunnelbanesträckningarna
Det är fyra möjliga förlängningar av tunnelbanan som studeras
A. Förlängning av blå linje från Kungsträdgården till Nacka forum. Denna förlängning har
fem olika geografiska dragningar.
1. Stationer på Djurgården, Ersta, Hammarby kanal, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka
Forum
2. Stationer i Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Saltjö-Järla och Nacka Forum
3. Stationer på Djurgården, Finnboda, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum
4. Stationer vid Slussen, Nytorget, Hammarby kanal, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka
Forum
5. Station i Ersta, Henriksdal, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum
B. Avgrening av blå linje mellan Kungsträdgården och Nacka till Gullmarsplan och
omvandling av Hagsätragrenen till blå linje för att möjliggöra tätare trafik i det gröna
linjesystemet. Avgreningen kan göras på alla fem varianterna till Nacka men med olika
många stationer
1. Avgrening från Ersta till Gullmarsplan
2. Avgrening från Sofia till Gullmarsplan
3. Avgrening från Finnboda till Hammarby sjöstad och sedan Gullmarsplan
4. Avgrening från Nytorget till Gullmarsplan
5. Avgrening från Ersta till Hammarby sjöstad och sedan Gullmarsplan
C. Förlängning från Akalla till Barkarby station och komplettering av Barkarby
pendeltågsstation till regionaltågsstation ”Stockholm Väst”. En station i Barkarbystaden
är studerad i det här skedet, möjlig diskussion om att ha två stationer.
D. Avgrening (i tre varianter) från Odenplan till Hagastaden, vidare mot Arenastaden (och i
en förlängning till Täby-Arninge)
Analysen nedan utgår från två hypoteser:
1) Ju sämre utgångsläge (lågt socialt kapital/hög ohälsa) desto viktigare är det att stärka
det (länkande).
2) Ju större olikheter mellan platser som förbinds med ny tunnelbana, desto större
chans till överbryggande möten (överbryggande socialt kapital).

9

Socialt kapital vid en förlängning av blå linje från Kungsträdgården till Nacka Forum

Ersta/Sofia
/Nytorget

Hammarby kanal

Henriksdal

Finnboda

Sickla

Saltsjö-Järla

Nacka Forum

Sammanv
ägt socialt
kapital14
Trygghet i
tunnelban
an15
Trygghet
ute sena
kvällar16
Trygghet
totalt17
Ohälsotal

Djurgården

Kungsträdgården

I tabellen nedan redovisas värden per föreslagen tunnelbanestation. Vissa stationer finns inte
specifika värden för, då har närmast möjliga uppgift använts, se noter för mer detaljerad info.

0,918

0,91
8

0,676

0,676

0,676

0,366

0,3
66

0,36
6

0,366

12%

7%

7%

12%

-

-

-

-

-

11%

9%

1%

3%

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

5%

1%

2%

1%

67

67

67

67

67

15

24

15

11

14

20

10

12

25

18

Måttet på det sammanvägda sociala kapitalet kan illustreras i följande graf, där det
rödmarkerade strecken visar vilka värden som föreslagen tunnelbanesträckning binder
samman.

Högsta värdet i Stockholms län är 2,395 (Danderyds kommun) och lägsta värdet är -2,494 (Kista).
Värden mellan -2,500 och -0,501 betecknas som ”Lågt socialt kapital”, värden från -0,500 och 0,500
betecknas som ”Mellan socialt kapital” och värden från 0,501 och 2,500 betecknas om ”Högt socialt
kapital”. Kungsträdgården och Djurgårdens uppgifter är värdet för Östermalm. Värden för
Ersta/Sofia/Nytorget och Henriksdal är Katarina-Sofia, områdena i Nacka har Nacka kommuns värde.
Källa är Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 2005.
15 Värdet ska utläsas som att X% av de boende svarat att de är oroliga för att vistas på den
tunnelbanestation som ligger närmast där de bor, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något
slag. Undersökningen omfattar endast Stockholms stad. Det högsta värdet i staden är 24% och det lägsta
är 6%.
16 Stockholms värden speglar ett antal basområden runt respektive stationsläge och ska utläsas som X%
av de boende känner sig otrygga eller undviker att gå ut på grund av otrygghet i området de bor i. Det
högsta värdet i staden är 37% otrygga och det lägsta är 10% otrygga. Nackas värde är
kommunövergripande och ska ställas i relation till nationens medelvärde som är 6,5. Nacka kommuns
samlade trygghet ute sena kvällar har ökat sedan 2011
17 Stockholms värden speglar liksom i föregående not området runt stationen och ska utläsas som X% av
de boende sammanfattningsvis känner sig otrygga i sitt område. Det högsta värdet i staden är 16%
otrygga och den lägsta är 2% otrygga. Nackas samlade trygghet är ett index som kan jämföras med
nationens medelvärde om 60.
18 Ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning
genomsnittligt per person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är
50 och lägsta är 8. Data från 2009.
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Fig.1 Vertikalt socialt kapital visar invånarnas tillit till institutioner medan det horisontella sociala kapitalet visar invånarnas
tillit till varandra.

Fig.2 Siffrorna visar delområdets ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning genomsnittligt per
person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är 50 och lägsta är 8. Data från 2009.
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Slutsats för tunnelbana Kungsträdgården-Nacka avseende socialt kapital
Området mellan Kungsträdgården och Nacka Forum visar ett högt och medelhögt socialt
kapital utifrån de valda måtten. Relativt få känner sig otrygga i sitt område och
trygghetsvärdena är högre än i riket. Otryggheten vid befintliga tunnelbanestationer är större
än i områdena generellt. Områdenas ohälsotal är låga och att jämföra med regionens högsta
nivå som är 50 och lägsta som är 8. Ohälsotalen är dock markant högre än omgiviningens i
Finnboda, Nacka Forum och Djurgårdens.
1) Investeringen som sådan görs med andra ord i ett område som har relativt högt socialt
kapital, vilket stärker främst det sammanbindande sociala kapitalet och kan därmed bidra till
ökad obalans i regionen.
2) Tryggheten i befintliga tunnelbanestationer är lägre än i områdena i övrigt, vilket antyder
att det finns vinster för det länkande sociala kapitalet att göra vid en tryggare och säkrare
stationsmiljö. Dock visar dessa områden fortfarande relativt högt socialt kapital varför
effekten av särskilt trygga stationer just här behöver matchas mot resten av systemet för att
inte bidra till ytterligare social obalans.
3) Området kring Nacka Forum får goda förbindelser med områden som visar upp högre
socialt kapital. Det är positivt för det överbryggande sociala kapitalet. Dock är förbindelserna
med buss mellan samma områden goda redan idag, och skillnaderna i områdenas värden av
socialt kapital inte dramatiskt stora.
En utbyggd tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka Forum binder samman områden
med samstämmiga nivåer av socialt kapital. Nivån är relativt hög i dessa områden jämfört
med länet. Effekten av en satsning här är med andra ord en satsning i redan välmående
områden, och mötesplatser medför risken för ökad regional obalans eftersom det marginellt
bidrar med att stärka det överbryggande sociala kapitalet i regionen. Dock bygger satsningen
vidare på befintligt tunnelbanesystem och bidrar både till regionens ökade tillgänglighet och
till möjligheten för fler att nå arbetskraft respektive arbetsplatser. Den förbättrade
tillgängligheten kan också förbättra möjligheten till kontorslokaliseringar i Nacka kommun,
vilket skulle kunna balansera norr-syd obalansen något och göra fler arbetsplatser
tillgängliga för arbetskraft söder om Saltsjö-Mälarsnittet.
Investeringen
Funktionalitet
Överbryggande möten
Arbetsmarknadseffekter

Förlängning Kungsträdgården-Nacka
+/+

Markeringen är en grov bedömning på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen för det länkande och överbryggande sociala kapitalet,
resp. arbetsmarknadseffekter i regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positiv (+) eller mycket positiv (++).
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Socialt kapital vid avgrening av blå linje mellan Kungsträdgården och Nacka till
Gullmarsplan och omvandling av Hagsätragrenen till blå linje för att möjliggöra tätare
trafik i det gröna linjesystemet
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I tabellen nedan redovisas värden per föreslagen tunnelbanestation. För vissa stationer finns
inte specifika värden för, då har närmast möjliga uppgift använts, se noter för mer detaljerad
info.
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Högsta värdet i Stockholms län är 2,395 (Danderyds kommun) och lägsta värdet är -2,494 (Kista).
Värden mellan -2,500 och -0,501 betecknas som ”Lågt socialt kapital”, värden från -0,500 och 0,500
betecknas som ”Mellan socialt kapital” och värden från 0,501 och 2,500 betecknas om ”Högt socialt
kapital”. Värden för Ersta/Sofia/Nytorget och Hammarby sjöstad och Henriksdal är Katarina-Sofia,
områdena i Nacka har Nacka kommuns värde. Gullmarsplan, Slakthusområdet, Sockenplan, Svedmyra,
Styreby är Enskede-Årsta. Källa är Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 2005.
20 Värdet ska utläsas som att X% av de boende svarat att de är oroliga för att vistas på den
tunnelbanestation som ligger närmast där de bor, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något
slag. Undersökningen omfattar endast Stockholms stad. Det högsta värdet i staden är 24% och det lägsta
är 6%.
21 Värdena speglar ett antal basområden runt respektive stationsläge och ska utläsas som X% av de
boende känner sig otrygga eller undviker att gå ut på grund av otrygghet i området de bor i. Det högsta
värdet i staden är 37% otrygga och det lägsta är 10% otrygga.
22 Värdena speglar, liksom i föregående not, området runt stationen och ska utläsas som X% av de boende
sammanfattningsvis känner sig otrygga i sitt område. Det högsta värdet i staden är 16% otrygga och den
lägsta är 2% otrygga.
23 Ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning
genomsnittligt per person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är
50 och lägsta är 8. Data från 2009.
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Måttet på det sammanvägda sociala kapitalet kan illustreras i följande graf, där det
rödmarkerade strecken visar vilka värden som föreslagen tunnelbanesträckning binder
samman.

Fig.1 Vertikalt socialt kapital visar invånarnas tillit till institutioner medan det horisontella sociala kapitalet visar invånarnas
tillit till varandra.

Fig.2 Siffrorna visar delområdets ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning genomsnittligt per
person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är 50 och lägsta är 8. Data från 2009.
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Slutsats för avgrening av blå linje mellan Kungsträdgården och Nacka till Gullmarsplan och
omvandling av Hagsätragrenen till blå linje för att möjliggöra tätare trafik i det gröna linjesystemet
avseende socialt kapital
Området mellan innerstaden och Hagsätra spänner mellan högt, medelhögt och relativt lågt
socialt kapital. Relativt få känner sig otrygga i sitt område med undantag för den relativt
stora upplevda otryggheten vid Gullmarsplan. Områdenas ohälsotal är medellåga fram till
Stureby, utom i Svedmyra som ligger på samma nivå som Högdalen. Områdena omkring
Högdalen har medelhöga ohälsotal. Ohälsotalen i regionens är som högst 50 och som lägst 8,
låga ohälsotal är det eftersträvansvärda.
1) Investeringen som sådan – avgrening till Gullmarsplan - görs med andra ord i ett område
som har relativt högt socialt kapital, vilket stärker redan starka delar i regionen. Dock kan det
vara positivt för tryggheten på Gullmarsplan med ombyggd station och ökade resenärsflöden.
Dessutom möjliggör denna avgrening en kraftigt ökad turtäthet i hela det gröna,
södergående, systemet. Vilket också är en satsning, som då görs i områden med varierande
nivåer av socialt kapital vilket betyder att det kan bidra till att stärka det överbryggande
sociala kapitalet.
2) Tryggheten i befintliga tunnelbanestationer är lägre än i områdena i övrigt, vilket antyder
att det finns vinster för det länkande sociala kapitalet att göra vid en tryggare och säkrare
stationsmiljö, särskilt markant för Gullmarsplan och de fyra sista stationerna på
Hagsätragrenen.
3) Som mötesplats binder denna avgrening ihop platser som redan i huvudsak är väl
förbundna till varandra. Det är också oklart vilken eventuell negativ effekt en omvandling av
Hagsätragrenen till blå linje får vad gäller förlusten av söderortsbornas direktförbindelser
med Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen och Gamla stan. Dock skapas nya
direktförbindelser med olika centralt belägna platser, inte minst Kungsträdgården. En
kraftigt ökad turtäthet är emellertid gynnsamt för en plats attraktivitet och sannolikt också i
förlängningen för det sociala kapitalet.
En avgrenad tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka Forum till Gullmarsplan och
omvandling av Hagsätragrenen till blå linje binder samman områden som i huvudsak redan
är förbundna med varandra. Skillnaden är att de får direktförbindelser med nya platser i
centrala Stockholm och en ökad turtäthet, d.v.s. ökad tillgänglighet. Centralt är nivåerna av
socialt kapital höga, och utmed Hagsätragrenen relativt höga fram till Svedmyra som
tillsammans med Högdalen har de mest oroande nivåerna av ohälsotal. Den ökade
turtätheten ökar attraktiviteten vid samtliga stationer i systemet och en planerad
nybyggnation av bostäder positiv för överbryggande möten En ökad turtäthet är en positiv
satsning i alla tre södergående grenar. Omvandlingen från grön till blå linje, med
direktaccess till nya punkter i centrala staden kan vara både positiv och negativ för boende
utmed Hagsätragrenen. Ökad tillgänglighet har positiva arbetsmarknadseffekter och längs de
tre i dagsläget gröna tunnelbanegrenarna finns en stor befolkning respektive marknad.
Investeringen
Funktionalitet
Överbryggande möten
Arbetsmarknadseffekter

Avgrening Gullmarsplan - Hagsätra
+
+
+
+

Markeringen är en grov bedömning på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen för det länkande och överbryggande sociala kapitalet,
resp. arbetsmarknadseffekter i regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positiv (+) eller mycket positiv (++).
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Socialt kapital vid förlängning från Akalla till Barkarby station och komplettering av
Barkarby pendeltågsstation till regionaltågsstation ”Stockholm Väst”.
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I tabellen nedan redovisas värden per föreslagen tunnelbanestation. Vissa stationer finns inte
specifika värden för, då har närmast möjliga uppgift använts, se noter för mer detaljerad info.
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Högsta värdet i Stockholms län är 2,395 (Danderyds kommun) och lägsta värdet är -2,494 (Kista).
Värden mellan -2,500 och -0,501 betecknas som ”Lågt socialt kapital”, värden från -0,500 och 0,500
betecknas som ”Mellan socialt kapital” och värden från 0,501 och 2,500 betecknas om ”Högt socialt
kapital”. Värden för Kista, Husby och Akalla är Kista (stadsdelsområde som inkluderar alla tre områdena),
Barkarbystaden och Stockholm Väst är värdet för Järfälla kommun. Källa är Centrum för folkhälsa,
Stockholms läns landsting. 2005.
25 Värdet ska utläsas som att X% av de boende svarat att de är oroliga för att vistas på den
tunnelbanestation som ligger närmast där de bor, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något
slag. Undersökningen omfattar endast Stockholms stad.
26 Stockholms värden speglar ett antal basområden runt respektive stationsläge och ska utläsas som att
X% av de boende känner sig otrygga eller undviker att gå ut på grund av otrygghet i området de bor i.
Järfällas värde är kommunövergripande och ska ställas i relation till rikets medelvärde som är 6,5.
27 Stockholms värden speglar liksom i föregående not området runt stationen och ska utläsas som att X%
av de boende sammanfattningsvis känner sig otrygga i sitt område? Järfällas samlade trygghet är ett index
som kan jämföras med rikets medelvärde om 60.
28 Ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning
genomsnittligt per person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är 50 och
24

lägsta är 8. Data från 2009.
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Måttet på det sammanvägda sociala kapitalet kan illustreras i följande graf, där det
rödmarkerade strecken visar vilka värden som föreslagen tunnelbanesträckning binder
samman.

Fig.1 Vertikalt socialt kapital visar invånarnas tillit till institutioner medan det horisontella sociala kapitalet visar invånarnas
tillit till varandra.

Fig.2 Siffrorna visar delområdets ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning genomsnittligt per
person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är 50 och lägsta är 8. Data från 2009..
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Slutsats för förlängning från Akalla till Barkarby station och komplettering av Barkarby
pendeltågsstation till regionaltågsstation ”Stockholm Väst” avseende socialt kapital
Området mellan Kista, Husby, Akalla och Barkarby har lågt till medelhögt socialt kapital.
Relativt många känner sig otrygga i sitt område, särskilt i Husby. Områdenas ohälsotal är
höga till medel, högst i Akalla och lägst i området kring stationen Stockholm Väst.
1) Investeringen som sådan görs i primärt i den delen av området som har medelgoda värden
avseende socialt kapital men kan antagligen upplevas som en investering även i Akalla
station som går från att vara ändstation till att bli en station längs sträckan, vilket borde
kunna stärka det länkande sociala kapitalet i Akalla. Satsningen bidrar därmed också till en
större regional balans.
2) Tryggheten i områdena är mycket låg i Akalla, Husby och Kista och relativt låg i Barkarby.
Här finns goda möjligheter att låta investeringen kompletteras med insatser i drift,
underhåll, bemanning m.m. som stärker det länkande sociala kapitalet i områden. Motivet
för detta ökar också i takt med att resenärerna blir fler.
3) Som mötesplats binder denna avgrening ihop platser med olika profil, vilket är en god
förutsättning för att det överbryggande sociala kapitalet kan stärkas. Fler kan mötas över
gruppgränser såväl i tunnelbanan som i målpunkter på nya ställen, arbetsplatser, föreningar,
offentliga miljöer m.m.
En förlängd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station och komplettering av
pendeltågstrafiken med ett regionaltågsstopp bör ha stärkande effekter på flera aspekter av
det sociala kapitalet. Effekten av en satsning här är en satsning i en relativt socialt
kapitalsvag del av regionen, där tillit och trygghet behöver öka. Den binder också samman
områden med olika social profil vilket ger förutsättningar att öka det överbryggande sociala
kapitalet. Dessutom bör ett regionaltågsstopp medföra en ännu större tillgänglighet, till och
från marknader även utanför länets gränser vilket bör visa sig i positiva
arbetsmarknadseffekter.
Investeringen
Funktionalitet
Överbryggande möten
Arbetsmarknadseffekter

Förlängning Akalla-Barkarby
+
++
++
+

Markeringen är en grov bedömning på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen för det länkande och överbryggande sociala kapitalet,
resp. arbetsmarknadseffekter i regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positiv (+) eller mycket positiv (++).
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Socialt kapital vid avgrening (i tre varianter) från Odenplan till Hagastaden, vidare
mot Arenastaden
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I tabellen nedan redovisas värden per föreslagen tunnelbanestation. Vissa stationer finns inte
specifika värden för, då har närmast möjliga uppgift använts, se noter för mer detaljerad info.
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Högsta värdet i Stockholms län är 2,395 (Danderyds kommun) och lägsta värdet är -2,494 (Kista).
Värden mellan -2,500 och -0,501 betecknas som ”Lågt socialt kapital”, värden från -0,500 och 0,500
betecknas som ”Mellan socialt kapital” och värden från 0,501 och 2,500 betecknas om ”Högt socialt
kapital”. Värden för stationer i Solna har Solna kommuns samlade värde. Odenplan och Hagastaden har
Norrmalms värde. Källa är Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 2005.
30 Värdet ska utläsas som att X% av de boende svarat att de är oroliga för att vistas på den
tunnelbanestation som ligger närmast där de bor, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något
slag. Undersökningen omfattar endast Stockholms stad.
31 Värdena är kommunövergripande och ska ställas i relation till rikets medelvärde som är 6,5.
32 Den samlade tryggheten är ett index som kan jämföras med riktes medelvärde om 60.
33 Ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning
genomsnittligt per person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är
50 och lägsta är 8. Data från 2009.
29
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Måttet på det sammanvägda sociala kapitalet kan illustreras i följande graf, där det
rödmarkerade strecken visar vilka värden som föreslagen tunnelbanesträckning binder
samman.

Fig.1 Vertikalt socialt kapital visar invånarnas tillit till institutioner medan det horisontella sociala kapitalet visar invånarnas
tillit till varandra.

Fig.2 Siffrorna visar delområdets ohälsotal som en beräkning av summan av antalet dagar med sjukpenning, dagar med
förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning genomsnittligt per
person i åldrarna 16 – 64 år. Ju högre tal, desto större ohälsa. Regionens högsta nivå är 50 och lägsta är 8. Data från 2009.
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Slutsats vid avgrening (i tre varianter) från Odenplan till Hagastaden, vidare mot Arenastaden (och i
en förlängning till Täby-Arninge) avseende socialt kapital
Området mellan Odenplan och Arenastaden högt till medelhögt socialt kapital, med
undantag för Hagalund. Tryggheten ligger på en för riket genomsnittlig nivå (men värdena
kan mycket väl variera för respektive delområde, för delområden finns inte tillgängliga
uppgifter).
1) Investeringen som sådan görs med andra ord i ett område som har relativt högt socialt
kapital, vilket stärker redan starka delar i regionen och kan därmed bidra till ökad obalans i
regionen, om inte en station i Hagalund övervägs.
2) Tryggheten i området ligger på en genomsnittlig nivå, åtminstone vad som kan utläsas av
kommungenomsnittliga siffror, vilket är för oprecisa för långt gående slutsatser. För
ohälsotalen som finns nedbrutna på finare geografisk nivå syns att värdena för Hagalund är
betydligt sämre än för omgivande områden, insatser där är med andra ord angelägna.
3) För att en ny tunnelbanelinje ska fungera som sammanbindande och skapa mötesplatser
bör den ha en station i Hagalund som är det område som sticker ut med särskilt höga
ohälsotal.
En avgrenad tunnelbana från Odenplan till Solna görs i en medelstark del av regionen,
avseende socialt kapital. Det område som skulle ha störst nytta av ett stärkt socialt kapital är
Hagalund, som med nuvarande utredningsunderlag inte omfattas av satsningen. Vad gäller
tillgänglighet och arbetsmarknadseffekter kan det sägas vara en del av regionen som har
goda kommunikationer över lag, men just kontakten mellan Norrmalm, Karolinska och
centrala Solna kan med fördel förbättras. Här ligger också många stora arbetsplatser som blir
mer tillgängliga och får större möjligheter att få tag i rätt arbetskraft, vilket är positivt.
Investeringen
Funktionalitet
Överbryggande möten
Arbetsmarknadseffekter

Avgrening Odenplan-Solna
+/+/+

Markeringen är en grov bedömning på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen för det länkande och överbryggande sociala kapitalet,
resp. arbetsmarknadseffekter i regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positiv (+) eller mycket positiv (++).
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Sammanfattande tabell
Sammanfattningsvis kan resultaten av analysen sammanfattas i följande tabell, där
markeringen är en grov bedömningar på om effekten av den specifika tunnelbanesatsningen
för det länkande och överbryggande sociala kapitalet, resp. arbetsmarknadseffekter i
regionen är negativt (-), varken eller (+/-), positivt (+) eller mycket positivt (++).

Investeringen
(länkande socialt
kapital)
Funktionalitet
(länkande socialt
kapital)
Mötesplats
(överbryggande
socialt kapital)
Arbetsmarknadseffekter

Förlängning
KungsträdgNacka
-

Avgrening
Gullmarsplan
- Hagsätra
+/-

Förlängning
AkallaBarkarby
+

Avgrening
OdenplanSolna
-

+/-

+/-

++

+/-

-

+/-

++

+/-

+

+

+

+
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