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1 Indata - från omvärld till delområden 

1.1 Syfte 

I en rapport på uppdrag av Trafikverket, som färdigställdes i januari 2013, diskute-

rades erfarenheter från de metoder som tillämpas för att ta fram indata till trafik-

prognoser
1
. I rapporten beskrivs styrkor och svagheter med nuvarande metoder, vid 

en värdering utifrån både teoretiska och praktiska utgångspunkter. Mot denna bak-

grund pekades på ett antal punkter där metoderna i olika avseenden skulle kunna 

utvecklas och förbättras. Dessa förslag har därefter legat till grund för två av Tra-

fikverket finansierade FUD-uppdrag, ”Socioekonomiska indata till transportmo-

deller, metodutveckling på kort sikt” (TRV 2014/ 33331) och ”Förstudie utveck-

ling av metod och verktyg för framtag av nedbruten socioekonomisk indata” (TRV 

2014/29249).   

Syftet med föreliggande rapport är att slutredovisa det första FUD-uppdraget, om 

metodutveckling på kort sikt.
2
 Detta inledande kapitel börjar med att beskriva bak-

grund och vissa förutsättningar för arbetet med att ta fram indata till trafikprogno-

ser. Kapitlet avslutas med en beskrivning hur rapporten är organiserad, och denna 

del kan ses som en läsanvisning. 

1.2 Bakgrund och förutsättningar 

Sveriges vägnät, järnvägsnät och övrig transportinfrastruktur är basen för den 

transportkapacitet som används för person- och godstransporter runt om i landet. 

Teoretiskt skulle man kunna tänka sig en situation där tillgång och efterfrågan på 

transportkapacitet är i balans. Men denna situation uppstår sällan eller aldrig, ef-

tersom infrastrukturen förändras betydligt långsammare än efterfrågan på de tjäns-

ter som infrastrukturen producerar. Detta gäller i synnerhet eftersom efterfrågan på 

transportkapacitet förändras i olika takt och på olika sätt i olika delar av landet.  

Investeringar i transportinfrastrukturen måste därför utgå från bedömningar var i 

landet vilken transportkapacitet kommer att efterfrågas på lång sikt. Hur många 

förväntas i framtiden resa mellan område A och område B? Hur stora godsvolymer 

förväntas mellan område C och område D?  

Förväntningar om framtida person- och godstransporter måste rimligen utgå från de 

faktorer som genererar person- och godstransporter; för persontransporter indivi-

dernas olika aktiviteter (arbete, utbildning, inköp, service, besök osv.); för gods-

transporter företagens handel med varor.  

                                                   
1 Anderstig (2013) 
2 Metodutvecklingen som redovisas av WSP i denna rapport har finansierats av Trafikver-

ket. Författarna av rapporten står för innehåll och slutsatser. Trafikverket kommer att be-

sluta om/hur dessa resultat av metodutvecklingen kommer att tillämpas i framtiden.  

file://ser71sth1se/Projects/7031/10178448%20-%20Socioekonomiska%20indata/3_Dokument/36_PM/Rapport%2020130916/www.wspgroup.se/analys
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En nödvändig (om än inte tillräcklig) förutsättning för att kunna bedöma framtida 

transportvolymer är därför att det finns välgrundade bedömningar av volym och 

rumslig fördelning för befolkning, sysselsättning och ekonomiska verksamheter.  

I Sverige tillämpar Trafikverket en stegvis process för att generera indata till de 

trafikprognoser som genomförs med de båda trafikmodellerna Sampers och Sam-

gods. Denna stegvisa process utgår från vedertagna nationella scenarier, t ex SCB:s 

scenarier för befolkningsutvecklingen och Långtidsutredningens makroekonomiska 

scenarier. I det första steget bryts nationella scenarier ned till regional nivå. I det 

andra steget sker en fortsatt nedbrytning till kommunnivå, och i det avslutande 

tredje steget sker en fördelning på detaljerade SAMS-områden. Denna fördelning 

används som indata till Sampers (befolkning, sysselsättning och inkomster) medan 

Samgods använder data fördelade på kommunnivå (produktion, export, import och 

förbrukning per varugrupp). Även Sampers använder viss data på kommunnivå 

(årlig befolkning per ålder och kön som indata till beräkning av bilinnehav).  

De framtidsbilder som tecknas på nationell nivå betecknas således scenarier, me-

dan dessa scenarier, efter rumslig fördelning och en mer detaljerad fördelning på 

branscher, används som indata till vad som betecknas trafikprognoser. Att olika 

begrepp används har dock ingen reell betydelse. I ordets rätta mening är en prognos 

en förutsägelse om den mest sannolika utvecklingen. Vid framskrivningar på lång 

sikt är det inte meningsfullt att tala om prognoser, bland annat därför att viktiga 

omvärldsförutsättningar förändras. Detta är grunden för scenarier, som innebär 

framskrivningar explicit betingade på olika antaganden - utan att något scenario 

egentligen kan göra anspråk på att förutsäga den mest sannolika utvecklingen. 

Indata förutsätter aktuella och relevanta nationella scenarier  

De scenarier som SCB publicerade år 2012 innehåller tre antaganden för nettoin-

vandringen; ett huvudalternativ, ett låg- och ett högalternativ
3
. Enligt lågalternati-

vet beräknas folkmängden år 2030 bli 500 000 personer färre än i huvudalternati-

vet, medan högalternativet innebär 340 000 personer fler.  

Huvudalternativets antagande är inte nödvändigtvis det mest sannolika, vilket kan 

illustreras av prognosfelet vid tidigare framskrivningar. SCB:s huvudantagande i 

den framskrivning som publicerades 2003 underskattade Sveriges folkmängd år 

2012 med drygt 200 000 personer, och innebär 625 000 personer färre år 2030 jäm-

fört med SCB:s framskrivning från april 2013
4
. Den framskrivning som publicera-

des år 2007 underskattade folkmängden år 2012 nästan lika mycket, med 175 000 

personer. Detta beror i huvudsak på att nettoinvandringen underskattades.  

                                                   
3 SCB (2012)  
4 SCB:s befolkningsframskrivning från år 2003, och Långtidsutredningen 2003/04, låg till 

grund för de indata som användes vid föregående åtgärdsplanering. 
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I de framskrivningar som SCB publicerade ett år tidigare (2006) redovisades på 

samma sätt som år 2012 tre antaganden för nettoinvandringen. Även i alternativet 

”Hög nettoinvandring” i denna framskrivning underskattades nettoinvandringen 

(underskattning med mer än 126 000 personer för perioden 2007-2012); folkmäng-

den år 2012 underskattades med 183 000 personer. 

SCB:s befolkningsframskrivningar är centrala för långtidsutredningens makroeko-

nomiska scenarier på lång sikt. Dessa scenarier utgörs i regel av ett bas-scenario 

och eventuellt ett eller två alternativa scenarier. Syftet med alternativa makroeko-

nomiska scenarier är oftast att belysa konsekvenserna av politikförändringar, t ex 

förändringar i klimatpolitiken eller förändringar som påverkar arbetskraftsdelta-

gandet (två alternativa scenarier i 2008 års långtidsutredning, LU 2008).  

Bas-scenariot såväl som alternativa scenarier utgår från befolkningsframskrivning-

en enligt SCB:s huvudantagande. För Trafikverket finns det därmed inte underlag 

(och inte heller motiv) för att ta fram alternativa uppsättningar indata endast med 

anledning av alternativa befolkningsscenarier.  

Däremot finns det skäl för Trafikverket att uppdatera indata, eller ta fram nya in-

data, när nya befolkningsframskrivningar och/eller nya makroekonomiska scenarier 

avviker avsevärt från de förutsättningar som befintliga indata utgår från. Sedan mer 

än 10 år har SCB:s årliga befolkningsframskrivning inneburit att föregående års 

framskrivning har justerats, och i regel uppjusterats.  

Att SCB:s befolkningsframskrivning årligen justeras är dock inget skäl för Trafik-

verket att årligen uppdatera indata. Om SCB:s justering av föregående års fram-

skrivning är marginell kan nyttan vara lägre än kostnaden för Trafikverket att ge-

nomföra den stegvisa processen för att generera uppdaterade indata.  

Nyttan av att uppdatera indata bör rimligen bedömas med ledning av dess förvän-

tade konsekvenser för prognoserade trafikvolymer. Vad som är en marginell juste-

ring av befolkningsframskrivningen är förstås svår att fastställa. Med ett exempel 

skulle man möjligen kunna säga att om befolkningen på 20 års sikt uppjusteras 

med mindre än 1 procent är detta en i sammanhanget marginell justering
5
.  

Som nämndes ovan innebär den framskrivning som SCB publicerade år 2003 en 

underskattning av befolkningen år 2012 med mer än 200 000 personer, eller ca 2,2 

procent. Denna framskrivning låg till grund för indata till analyser och trafikpro-

gnoser i samband med föregående åtgärdsplanering (ÅP 2008).  

 

 

 

                                                   
5 En justering med mindre än 1 procent kan också anses ligga inom en rimlig felmarginal.   
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Vid den nu aktuella 2012 års åtgärdsplanering (ÅP 2012) används indata som utgår 

från den befolkningsframskrivning som SCB publicerade år 2011
6
. För prognosår 

2030 innebär detta att befolkningen förväntas bli 240 000 personer fler (2,4 pro-

cent) än i 2003 års framskrivning
7
. 

Huvudalternativet i SCB:s framskrivningar ger den officiella och vedertagna bilden 

av Sveriges framtida befolkning, och denna bild ger ramen och förutsättningarna 

för andra scenarier, bland annat Finansdepartementets långtidsutredningar. För att 

de indata som Trafikverket använder ska vara tillfredsställande förutsätts att de är 

rimligt konsistenta med aktuellt scenario för befolkningsutvecklingen.  

Indata förutsätter välgrundade metoder vid nedbrytning 

Låt oss anta att indata baseras på aktuella nationella scenarier och att det senare ska 

visa sig att dessa mycket träffsäkert har kunnat förutsäga utvecklingen av befolk-

ning mm på nationell nivå. I en sådan situation blir kvaliteten på nedbruten indata 

helt avhängig hur väl nedbrytningen till regioner, kommuner och områden förmår 

återge den faktiska utvecklingen. De antaganden, teorier och metoder som används 

vid nedbrytningen är i detta fall helt avgörande för indatakvaliteten, och därmed 

förutsättningarna för prognoser av transportefterfrågan i olika delar av landet.  

Nationella scenarier har dock inte varit speciellt träffsäkra, att döma av exempelvis 

den befolkningsframskrivning som SCB publicerade år 2003. Att detta scenario 

underskattade 2012 års befolkning med mer än 200 000 personer innebär att 

samma ”prognosfel” återfinns i de regionalt nedbrutna data. Nedbrytningen av 

SCB:s framskrivning och LU 2003/2004 genomfördes med stöd av rAps fler-

regionala modell (81 LA-regioner), där modellberäknad befolkning per kommun 

justerades för att få överensstämmelse med SCB:s prognos för riket
8
. 

Hur kan vi i detta fall skilja mellan fel i nationella antaganden (SCB:s befolknings-

framskrivning) och fel i nedbrytningen till regioner, kommuner och områden? Till 

att börja med kan frågan belysas med ett exempel, där vi jämför modellberäknad 

fördelning för 2012 utifrån 2003 års SCB-prognos med faktisk fördelning utifrån 

statistik av befolkningen år 2012. Vid en jämförelse över alla 290 kommuner visar 

det sig att befolkningens faktiska fördelning år 2012 avviker från modellberäknad 

                                                   
6 Se WSP (2012)  
7 Enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning från april 2013 beräknas befolkningen år 
2030 bli 385 000 personer fler (3,7 procent) än i 2011 års framskrivning. Denna relativt 

kraftiga uppjustering, och nya makroekonomiska scenarier som ersätter LU 2008, kan vara 

motiv för att ta fram nya och mer aktuella indata.  
8 Se Bilaga 1 för definition av 81 LA-regioner. LA avser lokala arbetsmarknadsregioner, 

som utgår från pendlingsströmmar mellan kommuner och SCB:s statistiska kriterier för 

avgränsning av så kallade lokala arbetsmarknader. Därutöver tas även hänsyn till förvän-

tade förändringar i pendlingsmönstret. I rAps har indelningen i 81 LA-regioner senare er-

satts av en motsvarande indelning i 72 FA-regioner (Funktionella Analysregioner). Se vi-
dare SCB:s hemsida för ytterligare information. 
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fördelning med 1,6 procent, vilket motsvarar ca 155 000 personer
9
. Detta fel i be-

folkningens fördelning på kommuner är således mindre än felet i rikets folkmängd, 

enligt ovan 2,2 procent. Felet i fördelningen på regional nivå är ännu mindre; felet i 

fördelningen på de 81 LA-regionerna är 1 procent, och felet på länsnivå är knappt 

0,9 procent. Det största felet för en enskild region uppstår för Stockholmsregionen, 

vars befolkningsandel underskattades med 0,8 procentenheter, se Figur 1 nedan.  

Felet i befolkningens fördelning är dock inte oberoende av felet i framskrivningen 

av befolkningens storlek. Som framgått ovan har befolkningstillväxten till stor del 

underskattats på grund av att nettoinvandringen underskattats. För perioden 2003-

2012 räknade SCB i sitt huvudalternativ med en ackumulerad nettoinvandring på 

ca 300 000 personer, medan den faktiska nettoinvandringen blev drygt 450 000 

personer, dvs. en underskattning med 150 000 personer. Denna underskattning är 

en viktig förklaring till att Stockholmsregionens befolkningsandel underskattades, 

eftersom ca 30 procent av nettoinvandringen går till Stockholmsregionen
10

.   

Figur 1 Differens mellan LA-regionernas faktiska och modellberäknade befolk-
ningsandel år 2012 vid nedbrytning av 2003 års befolkningsframskriv-
ning. Procentandelar.  

  

Sammanfattningsvis, befolkningen har under 10 år ökat avsevärt snabbare än vad 

SCB antog i sitt huvudalternativ år 2003. Vidare avviker den regionala fördelning-

en från resultatet av nedbrytningen inför ÅP 2008
11

. 

                                                   
9 Ett enkelt räkneexempel kan illustrera hur felet i den regionala fördelningen har beräknats. 

Anta att riket består av tre regioner med modellberäknade andelar 0.5, 0.3 och 0.2, medan 

de faktiska andelarna är 0.4, 0.35, 0.25. Det innebär ett fel på 0.1, 0.05 och 0.05, dvs. ett 

totalt fel på 0.2/2 = 0.1, 10 procent. 
10 Därtill förstärks underskattningen av att de inrikes flyttströmmarna av nyligen invandrade 

personer i stor utsträckning går till Stockholm och andra storstadsregioner, och av att en 

underskattad nettoinvandring också medför att födelseunderskottet underskattas.  
11 Se Anderstig, C och Schéele, S (2004) för beskrivning av data och metoder vid denna 
nedbrytning.    
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I samband med en ny långtidsutredning, LU 2008, inleddes arbetet med att ta fram 

nya indata till trafikmodellerna, med basprognosår 2030. LU 2008 baserades på 

SCB:s framskrivning från maj 2008. Med dessa förutsättningar genomfördes en 

nedbrytning för att ta fram nya indata
13

.  

Den metod som användes vid nedbrytning från regioner till kommuner, och från 

kommuner till områden, var i huvudsak densamma som vid föregående nedbryt-

ning av LU 2003/04. Vid nedbrytning från nationell till regional nivå hade däremot 

den modellbaserade metoden utvecklats, genom att rAps länkades till den rumsliga 

allmänjämviktsmodellen STRAGO
14

.  

Med anledning av bland annat SCB:s uppjusterade befolkningsframskrivning år 

2011 genomfördes 2011-2012 på uppdrag av Trafikverket en uppdatering av in-

data, och dessa utgör indata till ÅP 2012
15

. I Figur 2 visas differensen mellan nya 

indata och 2003 års indata avseende länens
16

 modellberäknade befolkningsandel år 

2030. I figuren visas även differensen mellan faktisk och modellberäknad andel år 

2012, enligt indata baserad på nedbrytning av 2003 års befolkningsframskrivning 

(motsvarande som i Figur 1).  

Figur 2 Differens mellan nya indata
a
 och 2003 års indata avseende länens be-

folkningsandel år 2030, samt differens mellan faktisk och beräknad 
(2003 års indata) andel år 2012. Procentandelar.  

 

a
 A = indata från år 2010, B = uppdaterade indata från år 2012.  

                                                   
13 För metodbeskrivning och dokumentation, se Trafikanalys (2010). 
14 Se Anderstig och Sundberg (2009, 2013) för en beskrivning av modellramverket 
STRAGO-rAps. 
15 För metodbeskrivning och dokumentation, se WSP (2012). 
16 I Bilaga 1 redovisas länens benämning. 
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Framskrivningen av befolkningens regionala fördelning till år 2030 enligt uppdate-

rade indata avviker en hel del från den fördelning som togs fram för tio år sedan, 

exempelvis beräknas befolkningsandelen för Stockholms län bli mer än 1 pro-

centenhet större. Den regionala fördelningen enligt de indata som togs fram år 

2010 avviker i mindre grad från fördelningen baserad på 2003 års framskrivning. 

Avvikelsen mellan fördelningen enligt uppdaterade data ligger avsevärt närmare 

den faktiska avvikelsen år 2012 än avvikelsen enligt de indata som togs fram år 

2010. Det betyder att befolkningens framtida omfördelning enligt uppdaterade data 

ligger närmare den omfördelning som kunnat observeras de senaste 10 åren.  

1.3 Rapportens disposition 

I följande kapitel redovisas metodutvecklingen i den ordning som arbetet med att ta 

fram indata genomförs, dvs. den stegvisa process som börjar med nationella förut-

sättningar och slutar med nedbrytningen till detaljerad områdesnivå. 

I ett avseende bearbetas de nationella förutsättningarna för att generera ändamåls-

enliga förutsättningar för den fortsatta nedbrytningen. Detta avser en nedbrytning 

av data på aggregerad branschnivå till finare branschnivå. Metoden för denna ned-

brytning presenteras i kapitel 2. 

I kapitel 3 redovisas förslag till utveckling av länkningen mellan de två modell-

verktyg, STRAGO och rAps, som används för att generera data på regional nivå. 

Vid framskrivning av befolkningen på regional nivå kan regionernas in- och ut-

flyttning antingen modellberäknas, eller bestämmas exogent. I kapitel 4 behandlas 

olika alternativ för exogent bestämd flyttning. 

I kapitel 5 behandlas övergången från befolkning till sysselsättning. I kapitlet ana-

lyseras konsekvenserna av att beräkningen av förvärvsarbetande nattbefolkning 

följer samma antagande som på nationell nivå, och att denna beräkning föregår den 

fortsatta nedbrytningen av förvärvsarbetande dagbefolkning.  

Kapitel 6 behandlar den speciella fråga som rör hanteringen av arbetspendling över 

riksgräns. 

Kapitel 7 ger förslag på hur nedbrytningen av data från regional till kommunal nivå 

kan förbättras. 

För godstransportmodellen SAMGODS behövs indata per varugrupp för produk-

tion, förbrukning, export och import, fördelade på kommun. I kapitel 8 redovisas 

förslag på hur metodiken för att generera dessa data kan förbättras. 

I Kapitel 9 diskuteras förutsättningarna för att på kort sikt utveckla metoden för det 

sista steget i nedbrytningen, dvs. från kommun till SAMS-områden. 

I rapportens avslutande kapitel 10 diskuteras behov av och förutsättningar för juste-

ringar av den generella metodens resultat. Vidare diskuteras i vilka situationer det 

kan vara motiverat att genomföra känslighetsanalyser och partiella uppdateringar. 
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2 Nedbrytning av EMEC:s sektorer 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 1a: Nedbrytning av scenariodata på 

aggregerad branschnivå till finare branschnivå och varugrupper.  

2.1 Bakgrund 

Långtidsutredningens scenario för utvecklingen på branschnivå ger nationella för-

utsättningar för indata till både Samgods och Sampers. För Samgods ger scenariot 

för de varuproducerande branscherna ett underlag för att modellera (prognosera) 

varuflöden för olika varugrupper. För detta syfte är det önskvärt att scenariots 

branschnivå någorlunda väl passar som underlag för prognoser på varugruppsnivå. 

Aktuella indata för ÅP 2012 utgår från LU 2008. Den CGE-modell som Finansde-

partementet använde för LU 2008 gav resultat för ett relativt stort antal branscher, 

varav 30 varuproducerande. Vid föregående långtidsutredning, LU 2003/04, an-

vändes Konjunkturinstitutets modell EMEC, som genererade resultat för ett betyd-

ligt mindre antal varuproducerande branscher, dvs. EMEC arbetar med mer aggre-

gerade branscher. Dessa branschaggregat benämns här sektorer. I samband med 

nedbrytningen av LU2003/04 tillämpades en nedbrytning av EMEC:s sektorer till 

finare branschnivå för att bland annat ge underlag till Samgods modellering för 

varugrupper.  

Vid kommande långtidsutredning (LU) är det sannolikt EMEC som kommer att 

användas för att ge scenarioresultat på branschnivå. Nuvarande version av EMEC 

arbetar med endast 13 varuproducerande sektorer
17

. I samband med nedbrytningar 

av kommande LU blir det därför aktuellt att åter göra en nedbrytning av EMEC-

data till finare branschnivå. För detta syfte har den metod som användes vid ned-

brytningen av LU 2003/04 uppdaterats och reviderats
18

.  

Den metod som användes 2003 var baserad på Industriproduktionsindex för ett an-

tal näringsgrenar samt vägningstal för respektive näringsgren under perioden 1990-

2002. Den i denna rapport föreslagna uppdateringen baseras istället på data för en 

något längre tidsperiod och nedbrytningen är inte, vilket tidigare var fallet, knuten 

till de branscher som finns representerade i rAps. Produktionens historiska fördel-

ning baseras nu istället på Industrins varuproduktion (IVP), redovisad som leveran-

ser i löpande priser över varugrupper på 8-ställig nivå
19

. Med tillgängliga data kan  

dessa varugrupper för perioden 1996-2010 översättas till 5-ställiga SNI koder en-

ligt 2007 års klassificering med hjälp av en nyckel tillhandahållen av SCB. Data för 

export och import har hämtats från den publicerade utrikeshandelsstatistiken.  

                                                   
17 Se Bilaga 2 för definition av EMEC:s branscher 
18 Den metod som användes vid nedbrytningen av LU 2003/04 beskrivs i Anderstig och 

Schéele (2004), sid. 10-16. 
19 Genom att använda IVP i stället för Industriproduktionsindex vid disaggregering av 

EMEC sektorerna ges en större frihet att välja branscher som är kompatibla med EMEC 
sektorena. 
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För perioden 2000-2012  redovisas dessa data i löpande priser på 5-ställig SPIN 

nivå enligt 2007 års klassificering, vilket motsvarar 5-ställig SNI nivå för varor. 

2.2 Metodbeskrivning  

Utgångspunkten är följande. Vid nedbrytningen kan ett antagande vara att alla 

branschaggregat j inom en EMEC sektor J utvecklas i samma takt. Men ett sådant 

antagande tar inte hänsyn till historiska förändringar av sammansättningen inom en 

sektor J, och förutsätter att dessa förändringar inte är relevanta för prognospe-

rioden.  Vid nedbrytningen är det önskvärt att försöka uppskatta om och hur sam-

mansättningen inom en sektor J förändras över prognosperioden. Underlaget för 

detta är den historiska utvecklingen för olika branschaggregat j inom sektor J.    

Tillgängliga data på 5-ställig SNI nivå för produktion, export och import är ut-

tryckta i löpande priser. För att isolera volym- från prisförändringar viktas dessa 

data med indexerade prisförändringar från Producentprisindex, Exportprisindex 

respektive Importprisindex med 2005 som indexår. Indexserierna finns redovisade 

för olika nivåer beroende på varugrupper, och här har lägsta möjliga nivå på index-

serierna använts för fastprisberäkning för respektive varugrupp.   

Beräkningen av produktion, export och import i fasta priser har gjorts med ledning 

av kedjeindex för att kringgå ” the non-additivity problem”. (Detta problem innebär 

att fördelningen inom ett aggregat påverkas av vilket referensår som väljs). Kedje-

index och fastprisberäkning tillämpas enligt följande beskrivning
20

:  

1.  Först görs omräkningen från 5-ställig nivå j till 2-ställig nivå J:  

  ( ) är produktion i löpande priser för aggregat J på 2-ställig nivå och   ( ) pro-

duktionen för ingående branscher j på 5-ställig nivå där t är referensår. Branscherna 

j viktas med   ( )     ( )   ( ) ⁄  vilket är andelen av aggregatet i löpande priser. 

Branschernas volymtillväxt mellan år t och t+1 betecknas    (   ) Volymtill-

växten för branschaggregatet J på 2-ställig nivå beräknas    (   )  

 ∑   ( )     (   )   Produktionen för aggregatet J år t+1 blir i fasta priser 

  (   )    ( )     (   ). 

För att beräkna aggregatets volymtillväxt mellan år t+1 och t+2 används på samma 

sätt vikter från det senaste året t+1:    (   )   ∑   (   )     (   )   

Produktionen för aggregatet J år t+2 blir i fasta priser med t som referens år 

   (   )    (   )     (   ). 

Beräkningarna för export och import görs på motsvarande sätt som för produktion-

en, med ledning av Exportprisindex och Importprisindex. 

2. Därefter görs motsvarande omräkning från 2-ställig nivå, J, till respektive 

EMEC- sektor J.  

                                                   
20 Beräkningen följer samma principer som vid fastprisberäkning i Nationalräkenskaperna. 
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Observera att fortsättningsvis används beteckningarna j för branschaggregat på 2-

ställig nivå, J för EMEC-sektor, och pj  för att beteckna produktion/export/import 

för branschaggregat  j som andel av motsvarande EMEC-sektor J. 

För de aktuella EMEC-sektorerna Gruvdrift, Övrig industri, Massa- och pappersin-

dustri, Kemisk industri (exklusive Läkemedelsindustri) och Verkstadsindustri har 

fördelningen pj av produktion, import och export över 2-ställiga SNI aggregat be-

räknats. Beräkningarna för produktionen baseras på IVP-data för perioden 1996 till 

2010; beräkningarna för import och export baseras på utrikeshandelsstatistiken för 

perioden 2000 till 2012. För respektive sektor har andelarnas trendmässiga utveckl-

ing skattats med en log- linjär regressionsmodell med följande form: 

  (
    

      
)            

där      är branschaggregatets andel av EMEC-sektorn J, beroende variabel är den 

logaritmerade kvoten mellan andelen      och andelens komplement 1-    , och t är 

den oberoende variabeln som representerar trendfaktorn, år t=1,..,n. Den log-linjära 

formen används för att den skattade andelen endast ska kunna anta värden inom 

intervallet noll till ett. Givet ovanstående ekvation skattas andelen enligt följande:   

     ̂   
       

          
 

 

Om koefficienten för trendfaktorn, j, är signifikant inom ett 95-procentigt konfi-

densintervall bedöms andelsförändringen vara statistiskt säkerställd. Om koeffici-

enten inte är statistiskt säkerställd finns det inget underlag för att frångå tillväxten 

som anges på EMEC:s sektornivå, dvs.    för basåret antas vara oförändrad. 

Vidare, vid framskrivningen till år 2030 finns det skäl att anta att den skattade 

trendfaktorn för varje år blir alltmer osäker. För att ta hänsyn till denna osäkerhet 

låter vi andelsförändringen enligt den skattade ekvationen klinga av för varje år 

under prognosperioden
21

.  

Ekvationerna estimeras separat för varje branschaggregat j, vilket innebär att de 

framskrivna andelarna för EMEC-sektor J inte behöver summera till ett. De fram-

skrivna andelarna kvotjusteras så att andelarna för samtliga branschaggregat j inom 

EMEC-sektor J summerar till ett.  

                                                   
21 Den årliga nedskrivningen har satts till 10 procent efter av WSP gjord bedömning, vilket 
medför att den beräknade andelsförändringen blir marginell i slutet av prognosperioden.     
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2.3 Resultat 

Gruvdrift 

Disaggregeringen av EMEC-sektorn gruvdrift har för produktionen baserats på den 

historiska fördelningen för branschaggregaten Utvinning av metallmalmer och An-

nan utvinning av mineral; för import och export inkluderas även branschaggregaten 

Kolutvinning samt Utvinning av råpetroleum och naturgas (för dessa branschag-

gregat finns ingen produktionsstatistik redovisad).  

Andelsförändringarna är konsistenta över produktion, export och import med en 

signifikant ökande andel utvinning av metallmalmer inom både produktion och 

export. Importandelen för annan utvinning av mineral ökar signifikant vilket är 

konsistent med minskande andelar för produktion och export.   

 

Tabell 1  Andelar per branschaggregat av EMEC-sektor Gruvdrift och beräknade 
andelar 2030 

 

SNI2 SNI beskrivning     P-värde Signifikant 

 

Produktion  1996 2010 2030    

07 Utvinning av metallmalmer 0.774 0.869 0.942 0.101 0.01 X 

08 Annan utvinning av mineral 0.226 0.131 0.058 -0.101 0.01 X 

 

Import  2000 2012 2030    

05 Kolutvinning 0.031 0.024 0.024 0.004 0.80 

 06 Utv råpetroleum mm 0.903 0.894 0.894 -0.017 0.20  

07 Utvinning av metallmalmer 0.029 0.044 0.044 0.024 0.31 

 08 Annan utvinning av mineral 0.037 0.038 0.038 0.017 0.01 X 

 

Export  2000 2012 2030    

05 Kolutvinning 0.001 0.000 0.000 -0.227 0.00 X 

06 Utv råpetroleum mm 0.000 0.001 0.001 -0.040 0.80  

07 Utvinning av metallmalmer 0.854 0.961 0.986 0.136 0.00 X 

08 Annan utvinning av mineral 0.145 0.039 0.013 -0.131 0.00 X 

        

 

Övrig industri 

Skattningarna av produktion, import och export för EMEC-sektorn övrig industri 

görs över nio branschaggregat där andelsförändringarna är signifikanta för alla ag-

gregat med avseende på produktionen och för sju respektive fem aggregat med av-

seende på export och import.   
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För två branschaggregat, Framställning av drycker samt Tillverkning av trä och 

varor av trä, beräknas produktionsandelen öka, medan den minskar för nästan alla 

andra branschaggregat. Importandelen för livsmedel och drycker beräknas öka me-

dan importandelen för textilvaror, kläder och annan tillverkning beräknas minska. 

För övriga aggregat estimeras inga signifikanta andelsförändringar. Exportandelen 

för livsmedel, tobak, kläder och lädervaror beräknas öka medan exportandelen för 

textilvaror, trävaror och möbler beräknas minska. 

Tabell 2  Andelar per branschaggregat av EMEC-sektor viss Övrig industri och 
beräknade andelar 2030 

 
SNI2 SNI beskrivning     P-värde Signifikant 

 

Produktion  1996 2010 2030    

10 Livsmedelsframställning 0.534 0.493 0.452 -0.011 0.04 X 

11 Framställning av drycker 0.069 0.096 0.118 0.031 0.00 X 

12 Tobaksvarutillverkning 0.017 0.023 0.023 0.024 0.11  

13 Textilvarutillverkning 0.049 0.022 0.011 -0.081 0.00 X 

14 Tillverkning av kläder 0.011 0.000 0.000 -0.232 0.00 X 

15 Tillv läder, lädervaror m.m. 0.007 0.004 0.002 -0.054 0.00 X 

16 Tillverkning av trä mm  0.241 0.307 0.357 0.032 0.00 X 

31 Tillverkning av möbler 0.044 0.040 0.033 -0.018 0.05 X 

32 Annan tillverkning 0.029 0.015 0.005 -0.131 0.00 X 

Import  2000 2012 2030    

10 Livsmedelsframställning 0.284 0.353 0.396 0.028 0.00 X 

11 Framställning av drycker 0.046 0.058 0.064 0.017 0.01 X 

12 Tobaksvarutillverkning 0.008 0.006 0.006 -0.048 0.09  

13 Textilvarutillverkning 0.094 0.071 0.058 -0.022 0.00 X 

14 Tillverkning av kläder 0.210 0.172 0.150 -0.014 0.01 X 

15 Tillv läder, lädervaror m.m. 0.060 0.063 0.063 0.000 0.95  

16 Tillverkning av trä mm  0.060 0.060 0.060 -0.004 0.53  

31 Tillverkning av möbler 0.094 0.083 0.083 -0.014 0.05 

 32 Annan tillverkning 0.144 0.132 0.119 -0.010 0.00 X 

Export  2000 2012 2030    

10 Livsmedelsframställning 0.165 0.254 0.322 0.051 0.00 X 

11 Framställning av drycker 0.039 0.054 0.054 0.011 0.19  

12 Tobaksvarutillverkning 0.003 0.011 0.019 0.076 0.01 X 

13 Textilvarutillverkning 0.081 0.055 0.037 -0.039 0.00 X 

14 Tillverkning av kläder 0.061 0.097 0.124 0.041 0.00 X 

15 Tillv läder, lädervaror m.m. 0.018 0.028 0.032 0.023 0.00 X 

16 Tillverkning av trä mm  0.332 0.231 0.161 -0.043 0.00 X 

31 Tillverkning av möbler 0.154 0.120 0.101 -0.014 0.01 X 

32 Annan tillverkning 0.147 0.150 0.150 0.001 0.67   
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Massa- och pappersindustri 

Inom EMEC-sektorn Massa- och pappersindustri skattas en signifikant ökning av 

produktionsandelen för Pappers- och pappersvarutillverkning. Inom utrikeshandeln 

skattas inga signifikanta andelsförändringar vilket innebär att det inte finns något 

stöd av modellen för antagandet att fördelningen inom sektorn kommer förändras. 

Tabell 3  Andelar per branschaggregat av EMEC-sektor Massa- och pappersindu-
stri och beräknade andelar 2030 

 

SNI2 SNI beskrivning     P-värde Signifikant 

Produktion  1996 2010 2030    

17 Pappers- och pappersvarutillv 0.920 0.952 0.968 0.049 0.00 X 

18 Grafisk produktion mm   0.080 0.048 0.032 -0.049 0.00 X 

Import  2000 2012 2030    

17 Pappers- och pappersvarutillv 0.990 0.993 0.993 0.016 0.12 

 18 Grafisk produktion mm   0.010 0.007 0.007 -0.016 0.12   

Export  2000 2012 2030    

17 Pappers- och pappersvarutillv 1.000 1.000 1.000 0.037 0.10 

 18 Grafisk produktion mm   0.000 0.000 0.000 -0.037 0.10  

        

 

Kemisk industri, exklusive läkemedelsindustri 

De skattade ekvationerna ger signifikanta andelsförändringar för produktionen, 

från Tillverkning av gummi- och plastvaror till Tillverkning av kemikalier och ke-

miska produkter, medan andelsförändringen för importen beräknas bli den om-

vända. För exporten estimeras inga signifikanta andelsförändringar.    

Tabell 4  Andelar per branschaggregat av EMEC-sektor Kemisk industri och be-
räknade andelar 2030 

 

SNI2 SNI beskrivning     P-värde Signifikant 

Produktion  1996 2010 2030    

20 Kemikalier och kemiska produkter 0.469 0.640 0.766 0.070 0.00 X 

22 Gummi- och plastvaror 0.531 0.360 0.234 -0.070 0.00 X 

Import  2000 2012 2030    

20 Kemikalier och kemiska produkter 0.721 0.678 0.649 -0.015 0.00 X 

22 Gummi- och plastvaror 0.279 0.322 0.351 0.015 0.00 X 

Export  2000 2012 2030    

20 Kemikalier och kemiska produkter 0.666 0.701 0.701 0.009 0.09 

 22 Gummi- och plastvaror 0.334 0.299 0.299 -0.009 0.09   
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Verkstadsindustri 

Vid skattningen av andelar för verkstadsindustri har varugrupperna som klassifice-

ras enligt SNI koderna 26 och 27 slagits samman då flera varugruppers SNI klassi-

ficering varierar mellan åren vilket ger inkonsistenta skattningar. Detsamma görs 

för varugrupper med SNI klassificeringen 28 och 29. Produktionsandelarna beräk-

nas minska för tillverkning av metallvaror samt för tillverkning av datorer, elektro-

nikvaror och optik medan andelen för tillverkning av övriga maskiner och trans-

portmedel beräknas öka.  

Importandelen beräknas öka för datorer, elektronikvaror och optik medan de övriga 

aggregatens importandelar beräknas minska. Trots den minskande produktionsan-

delen beräknas en ökande exportandel av datorer, elektronikvaror och optik, medan 

exportandelen för metallvaror utom maskiner och apparater samt andra transport-

medel beräknas minska.       

Tabell 5  Andelar per branschaggregat av EMEC-sektor Verkstadsindustri och 
beräknade andelar 2030 

 

SNI2 SNI beskrivning     P-värde Signifikant 

        

Produktion  1996 2010 2030    

25 Metallvaror utom maskiner och apparater 0.178 0.082 0.042 -0.078 0.00 X 

26+27 Datorer, elektronikvaror, elapparatur och optik 0.255 0.101 0.045 -0.096 0.00 X 

28+29 Övriga maskiner och motorfordon 0.537 0.774 0.870 0.099 0.00 X 

30 Andra transportmedel 0.022 0.026 0.026 0.008 0.32  

33 Rep och installation av maskiner och appararater 0.009 0.017 0.017 -0.006 0.90   

        

Import  2000 2012 2030    

25 Metallvaror utom maskiner och apparater 0.072 0.053 0.038 -0.038 0.00 X 

26+27 Datorer, elektronikvaror, elapparatur och optik 0.402 0.527 0.627 0.059 0.00 X 

28+29 Övriga maskiner och motorfordon 0.447 0.391 0.325 -0.027 0.00 X 

30 Andra transportmedel 0.079 0.029 0.011 -0.119 0.00 X 

        

Export  2000 2012 2030    

25 Metallvaror utom maskiner och apparater 0.071 0.059 0.044 -0.024 0.00 X 

26+27 Datorer, elektronikvaror, elapparatur och optik 0.386 0.435 0.460 0.036 0.01 X 

28+29 Övriga maskiner och motorfordon 0.496 0.489 0.489 -0.017 0.14  

30 Andra transportmedel 0.047 0.017 0.007 -0.092 0.00 X 
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2.4 Avslutande kommentarer 

Den metod och de resultat som redovisats ovan ger ett underlag för hur EMEC-

sektorer inom tillverkningsindustrin kan disaggregeras med ledning av historiskt 

observerade andelsförändringar. Disaggregeringen görs över fem EMEC-sektorer 

som inrymmer en stor del av industrins produktion, export och import.  

Metoden baseras enbart på historiskt observerade andelsförändringar utan att vi har 

försökt förklara dessa förändringar. Det kan förstås sägas vara en svaghet att de 

framskrivna andelsförändringarna i denna mening saknar teoretisk grund. Proble-

met har dock ingen praktisk lösning, eftersom en teoretiskt välgrundad framskriv-

ning kräver bedömningar som det saknas underlag för att göra (t ex antaganden om 

hur konkurrenskraften utvecklas för olika branscher inom verkstadsindustrin).  

De EMEC-sektorer som avser tjänstenäringar är i flera fall avsevärt mer aggrege-

rade än motsvarande aggregat i LU 2008. Också dessa EMEC-sektorer behöver 

disaggregeras, för att långtidsutredningens scenario för utvecklingen på bransch-

nivå ska kunna ge adekvata indata till Sampers.  

För de EMEC-sektorer som är grövre aggregat av tjänstenäringar har vi underlag 

för att göra en teoretiskt relativt välgrundad disaggregering, nämligen framskriv-

ningen av befolkningsutvecklingen per ålder och kön. För exempelvis EMEC-

sektorn Offentlig sektor kan en disaggregering baseras på ålders- och könsförde-

lade styckkostnader för välfärdstjänster (huvudsakligen skola, vård och omsorg) 

där utgiftsvolymen volymmässigt skrivs fram med befolkningsförändringen i rele-

vant åldersgrupp för kvinnor respektive män
22

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 Denna metod användes vid uppdateringen av LU 2008, se WSP (2012), avsnitt 2.1.2.2. 

Se även Konjunkturinstitutet (2012a), Bilaga 3 DEMOG – Demografisk modell för fram-
skrivning av offentlig konsumtion.   
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3 Länkning mellan STRAGO och rAps 

3.1 Bakgrund 

Vid nedbrytningen av LU 2008 användes det då nyligen utvecklade modellramver-

ket STRAGO-rAps vid nedbrytning från nationell till regional nivå.  Den uppdate-

ring av dessa estimat som genomfördes 2011-2012 har genererat aktuella indata till 

ÅP 2012. Vid uppdateringen användes dock en förenklad metodik vid nedbryt-

ningen till regional nivå, som innebar att ingen ny körning med STRAGO-rAps 

genomfördes. För bakgrund och diskussion kring erfarenheter av modellramverket 

STRAGO-rAps, se Anderstig (2013). Där berörs också ett antal förslag på fortsatta 

insatser för att utveckla modellramverket. Dessa förslag till modellutveckling dis-

kuteras mer ingående i den förstudie för metodutveckling på lång sikt som present-

eras i  en separat rapport (TRV 2014/29249). Där framgår att det finns behov av 

utveckling och revidering av både STRAGO och rAps, och länken mellan de båda 

modellerna. Vad gäller rAps flerregionala modell pågår ett utvecklingsarbete som 

innebär att modellen kommer att arbeta med färre regioner (län i stället för FA-

regioner) och att nuvarande modell för mellanregionala flyttningar ersätts med en 

utvecklad gravitationsmodell för riktade flyttningar. 

3.2 Förslag till metod på kort sikt 

Även om metodutvecklingen på lång sikt skulle påbörjas i närtid kommer det inte 

att finnas förutsättningar för skarp tillämpning förrän på några års sikt. Om det 

dessförinnan ska tas fram nya indata, baserade på makroekonomiska scenarier som 

ersätter LU 2008, är det tekniskt möjligt att använda befintligt modellramverk, dvs. 

använda samma metod och verktyg som vid den ursprungliga nedbrytningen av LU 

2008, men med nya nationella förutsättningar. Den befintliga metoden vid länkning 

mellan STRAGO och rAps kan beskrivas enligt följande, se Figur 3 nedan.  

(1) Först förser den nationella modellen rAps med resultat avseende befolkning, 

produktivitet och exogen efterfrågan. Givet dessa restriktioner på nationell nivå ger 

rAps modellberäknad arbetskraft (sysselsättning) per region, som summeras till 

regional nivå i STRAGO. (2) Givet denna regionala tillgång på arbetskraft per 

STRAGO-område
23

 används STRAGO för en regional nedbrytning av resultat från 

den nationella modellen, bland annat produktion per bransch per STRAGO-

område. (3) Därefter görs en ny körning med rAps, denna gång med STRAGO:s 

resultat (produktion per bransch och STRAGO-område) som restriktioner. Om ar-

betskraftens regionala fördelning avviker från föregående resultat kan (bör) dessa 

reviderade data användas i en förnyad beräkning med STRAGO, och med revide-

rade restriktioner från STRAGO genomförs därefter ytterligare en körning med 

rAps. Hitintills har dock ett sådant iterativt förfarande inte tillämpats.    

                                                   
23 I bilaga 1 finns beskrivning av STRAGO-områdena. 
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Figur 3  Länkning mellan STRAGO och rAps vid nedbrytning av nationella data 

 

En alternativ metod som föreslås på kort sikt, är följande, se Figur 4. (1) I det första 

steget görs befolkningsframskrivning per län med rAps tillämpad på länsnivå. Det 

innebär att länens in- och utflyttning bestäms av exogena antaganden. (Olika alter-

nativ för denna exogena styrning analyseras i nästa kapitel). 

Figur 4  Alternativ länkning mellan STRAGO och rAps på kort sikt 

 

I det nationella scenariot antas att arbetsmarknadsvariablerna på längre sikt helt 

styrs av de demografiska framskrivningarna, dvs. sysselsättning mm för olika 

grupper av befolkningen (ålder, kön, ursprung) är konstant över tiden. För konsi-

stens med det nationella scenariot tillämpas samma antagande på regional nivå. Det 

ger arbetskraft (sysselsatta) per län som summeras till regional nivå i STRAGO.  

(2) Givet den regionala tillgången på arbetskraft används STRAGO för att bryta 

ned resultat från den nationella modellen på regioner (dvs STRAGO-områden), 

bland annat produktion per bransch.  (3) Därefter görs en körning med rAps full 

modell, med STRAGO:s resultat (produktion per bransch och region) samt befolk-

ning och sysselsättning från föregående rAps-körning som restriktioner. Enligt 

detta alternativ görs inga ytterligare iterationer mellan de båda modellerna. Det 

främsta skälet för att, på kort sikt, genomföra nedbrytningen enligt detta alternativ 

är att en exogen styrning av mellanregionala flyttningar bedöms ge ett säkrare re-

sultat än modellberäknad flyttning enligt nuvarande flerregionala modell.  
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4 Test av alternativ för exogen flyttning 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 2a: Analys av regionala flyttmönster 

med ledning av flyttfrekvenser per ålder och kön, samt flyttmatriser (riktade flytt-

ningar). 

4.1 Bakgrund 

I den tidigare omnämnda rapporten till TRV
24

 har vi motiverat varför nedbrytning-

en av nationella data är uppdelad på en modellbaserad del, från nationell till re-

gional nivå, och en mer schablonmässig nedbrytning, från regional nivå ned till 

SAMS-områden. Denna skillnad belystes med hanteringen av inrikes flyttningar i 

nedbrytningens olika steg, där långväga flyttningar (t ex över länsgräns) kan mo-

delleras på ett teoretiskt rimligt sätt, medan det är betydligt svårare att modellera 

kortväga flyttningar, mellan och inom kommuner. (Den regionala fördelningen av 

utrikes flyttningar sker exogent, då dessa flyttningar inte kan modellberäknas.)  

Men, vid uppdateringen inför ÅP2012 bestämdes långväga flyttningar endast till 

mindre del med stöd av rAps modellberäkning. I stället bestämdes länens flyttnetto 

i huvudsak exogent. Det fanns flera skäl till detta. Ett skäl är att rAps nuvarande 

flerregionala modell har svagheter i beräkningen av mellanregional flyttning. För-

slag till revidering och utveckling av modellen i detta avseende diskuteras i den 

tidigare nämnda förstudieen angående metodutveckling på lång sikt.  

4.2 Alternativ för exogent bestämd flyttning  

Exogen styrning av mellanregionala flyttningar kan genomföras på olika sätt. Ett 

alternativ är att bestämma totalt antal in- och utflyttare per län och år, eller länets 

totala flyttnetto, med underlag från historiska data. Dessa parametrar sätts så att 

summa inrikes inflyttning balanserar summa inrikes utflyttning. Detta var det sätt 

som tillämpades vid uppdateringen inför ÅP2012, där länens flyttnetto bestämdes 

med ledning av deras historiska andel av rikets flyttnetto.  

Med hänsyn till modellhanteringen är en praktisk fördel med detta alternativ att 

flyttnettot är helt exogent bestämd. En nackdel är dock att en exogen bestämning 

av antalet flyttare inte tar hänsyn till förändringar i befolkningens sammansättning 

med avseende på åldersgrupp och kön. Det är både teoretiskt och empiriskt väl eta-

blerat att flyttningsbenägenheten varierar avsevärt med ålder och kön. Beroende på 

hur befolkningens sammansättning förändras i dessa avseenden kan flyttströmmar-

na förväntas variera på ett sätt som inte återges av det exogena flyttnettot. Det im-

plicita antagandet att storleken på de inrikes flyttströmmarna beror på storleken för 

rikets flyttnetto, dvs. nettoinvandringen, är inte lika självklart en nackdel
25

.  

                                                   
24 Anderstig (2013) 
25 Som diskuteras i WSP (2012), Bilaga 3, påverkar rikets flyttnetto storleken på de inrikes 
flyttströmmarna. Denna påverkan sker dock med en tidsfördröjning. 
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Flyttningsbenägenheten varierar inte bara med ålder och kön, utan också med re-

gion (län). I korthet kan sägas att ju större region desto lägre sannolikhet att flytta 

från regionen. (Skälet är att sannolikheten för en individ att finna ett passande jobb 

eller utbildning tenderar öka med regionstorleken, vilket ger svagare motiv för ut-

flyttning). I stora regioner är utflyttarfrekvensen i regel lägre än inflyttarfrekven-

sen, i små regioner är det tvärtom. Det grundläggande flyttmönstret är därför att det 

sker en nettoutflyttning från små regioner och en nettoinflyttning till stora regioner. 

Dessutom påverkas flyttströmmarna av avståndet mellan regionerna. 

Som alternativ till den tidigare använda metoden med länens historiska andel av 

nettoflyttningen, kommer därför två andra ansatser att prövas. Dels beräknas de 

inrikes flyttströmmarna med ledning av flyttfrekvenser per ålder och kön, dels be-

räknas de utifrån riktade flyttströmmar mellan län, eller aggregat av län. Dessa 

båda ansatser har en bättre teoretisk grund än att anta att flyttningen följer länens 

historiska andel av rikets nettoflyttning. Modellhanteringen vid separata körningar 

för respektive län blir dock något besvärligare eftersom det inte finns garantier för 

att balansvillkoret, summa inflyttare = summa utflyttare, blir uppfyllt
26

.   

För att utvärdera, eller snarare testa, metoderna görs skattningar på historiska data, 

så att utfallet kan jämföras mot faktiskt utfall. Perioden 1995-2001 används för att 

beräkna genomsnittliga årliga flyttfrekvenser
27

. Dessa tillämpas sedan på befolk-

ningen under perioden 2002-2012 för att skatta flyttströmmarna respektive år. De 

modellskattade flyttströmmarna jämförs därefter mot de faktiska resultaten för att 

göra bästa möjliga utvärdering. För att få en god täckning i utvärderingen görs ett 

urval på tre olika län; Stockholms, Örebro och Jämtlands län. Därmed används en 

storstadsregion, ett regionalt centrum och ett glesbygdslän. Spridningen är nödvän-

dig för att säkerställa att skillnaderna mellan olika typer av regioner beaktas. 

Flyttfrekvenser per län, ålder och kön  

De skattade inrikes flyttfrekvenserna beräknas per län och per åldersgrupp och kön. 

Att använda flyttfrekvenser ner på ettårsklasser ger med stor sannolikhet ett allt för 

skakigt resultat för att vara användbart. Grupperingen i åldersklasser görs utifrån 

grupper som ger så stabila estimat som möjligt, dvs. genom att hitta åldersgrupper 

där sannolikheten att flytta är relativt lika mellan de ingående åldrarna samt mellan 

de olika länen. I Figur 5 nedan redovisas de genomsnittliga flyttfrekvenserna per 

kön, ålder och län under perioden 1995-2001. Som framgår skiljer sig nivåerna åt 

mellan länen, men mönstret är i huvudsak detsamma. Utifrån denna fördelning har 

en gruppering på nio åldersgrupper gjorts, som kommer att fungera som utgångs-

punkt för skattningarna. Åldersgrupperna utgörs av 0-19 år, 20-24, 25-29, 30-34, 

35-44, 45-54, 55-64, 65-74 och 75 år eller äldre. 

                                                   
26 För att uppfylla balansvillkoret behöver det sannolikt genomföras mer än en modellkör-

ning. Detta problem uppstår inte med en flerregional modell.    
27 Perioden 1995-2001 har valts för att bland annat undvika den starka konjunkturella ned-
gången av flyttströmmarna i början av 1990-talet.  
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Figur 5 Genomsnittliga flyttfrekvenser per ålder, kön och län 1995-2001 

  

De genomsnittliga flyttfrekvenserna beräknas därefter på dessa åldersgrupper (a), 

per län (r) och kön (k).  

Eftersom flyttströmmarna beräknas för både in- och utflyttning, måste olika baser 

för beräkningarna användas. Utflyttningen utgår från befolkningen i respektive län 

och appliceras med de ovan kalkylerade flyttfrekvenserna (flyttriskerna) per aktuell 

köns- och åldersgrupp. 

UTFr,t = ∑akr BEF
a,k

r,t-1 * urisk
a,k

r 

Inflyttningen beräknas istället som utflyttning från alla övriga län s till aktuellt län 

r.  

 

INFr,t = ∑ak, s BEF
a,k

s,t-1 * urisk
a,k

s 

Tidsmässigt är utgångspunkten att utflyttningsrisken måste beräknas på en känd 

population. Antalet utflyttade från länet beräknas därför med en laggmodell där 

utflyttningen år t baseras på risker applicerade på befolkning år t-1. På motsva-

rande sätt beräknas inflyttningen till länet genom att utflyttningsriskerna appliceras 

på övriga landets befolkning år t-1. 

Totalt sett innebär alltså denna metodansats att större hänsyn tas till förändringar av 

den demografiska sammansättningen avseende ålder och kön, jämfört med att ta 

hänsyn till enbart historiska andelar av rikets flyttnetto. 
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Riktade flyttfrekvenser på aggregat av län 

I denna ansats beaktas att flyttfrekvenserna varierar med avseende på destinations-

län. Här används historiska genomsnitt på hur stor andel av flyttarna från övriga län 

som har det aktuella länet som destination, men utan att hänsyn tas till demo-

grafiska faktorer, eftersom riktade flyttströmmar per ålder och kön i många fall blir 

mycket små och skakiga. Vidare skulle riktade flyttningar för samtliga län med all 

sannolikhet ge alltför skakiga resultat. Därför görs istället beräkningarna av flytt-

strömmar på aggregat av län, för att uppnå så stabila skattningar som möjligt. Ef-

tersom flyttmönstren varierar mellan länen, kommer aggregaten att se olika ut för 

varje region, vilket kommer att ge upphov till asymmetriska flyttmatriser. 

En övergripande princip för hur länen grupperas till större aggregat måste därför 

till. I ansatsen har följande metod använts. Genomsnittliga flyttströmmar för peri-

oden 1995-2001 har använts. För respektive län sorteras inflyttningen från övriga 

län efter det totala antalet i varje flyttström och varje läns andel av den totala in-

flyttningen beräknas. I de två översta kvartilerna (dvs. de 50 procent största flytt-

strömmarna) används varje enskilt län som ett eget aggregat. De två lägsta kvarti-

lerna (dvs. de 50 procent minsta flyttströmmarna) summeras till två aggregat. 

Tabell 6 Flyttströmmar till Stockholms län från övriga landet 1995-2001 

Län 
Genomsnittligt 

antal flyttare 

Andel av total 

inflyttning 

 

  Västra Götalands län 4517 13% 

Varje län utgör ett 

eget aggregat 

  Uppsala län 4126 12% 

  Skåne län 3416 10% 

  Södermanlands län 2809 8% 

  Östergötlands län 2461 7% 

  Dalarnas län 1889 5% 

  Gävleborgs län 1825 5% 

Bildar ett gemen-

samt aggregat 

  Västmanlands län 1825 5% 

  Västerbottens län 1614 5% 

  Västernorrlands län 1537 4% 

  Örebro län 1523 4% 

  Norrbottens län 1380 4% 

  Värmlands län 1146 3% 

Bildar ett gemen-

samt aggregat 

  Jönköpings län 1131 3% 

  Kalmar län 1081 3% 

  Jämtlands län 926 3% 

  Kronobergs län 687 2% 

  Hallands län 684 2% 

  Gotlands län 675 2% 

  Blekinge län 499 1% 
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I Tabell 6 ovan visas som exempel denna metod för inflyttningen till Stockholms 

län. I detta exempel bildar de sex länen med de största flyttströmmarna till Stock-

holm varsitt eget aggregat, medan de övriga bildar två aggregat med sex respektive 

åtta ingående län. För vart och ett av dessa aggregat beräknas den genomsnittliga 

utflyttningsfrekvensen till aktuellt län för perioden 1995-2001. Samtidigt beräknas 

den genomsnittliga utflyttningsrisken från aktuellt län till övriga riket. Tidsmässigt 

är utgångspunkten att utflyttningsrisken måste beräknas på en känd population. 

Antalet utflyttade från länet beräknas därför med en laggmodell där utflyttningen år 

t baseras på risker applicerade på befolkning år t-1. På motsvarande sätt beräknas 

inflyttningen till länet genom att utflyttningsriskerna appliceras på befolkningen i 

övriga länens aggregat år t-1. 

Denna ansats tar alltså större hänsyn till förändringar i de olika länens storlek, jäm-

fört med att ta hänsyn till enbart historiska trender i förhållande till hela rikets 

flyttnetto. 

4.3 Resultat 

Resultat tas fram för dels den ursprungliga metoden, där nettoflyttning beräknas 

med stöd av länens historiska andel av rikets totala nettoflyttning, dels enligt ansat-

sen med flyttfrekvenser per ålder och kön, och dels enligt ansatsen med riktade 

flyttfrekvenser på aggregat av län. In- och utflyttning samt nettoflyttning beräknas 

för vart och ett av åren 2002-2012, med utgångspunkt från faktisk befolkning re-

spektive år. Dessa skattade värden jämförs sedan med den faktiska in- och utflytt-

ningen. Beräkningarna genomförs för Stockholms, Örebro och Jämtlands län.  

Inrikes nettoflyttning 

Figur 6 Inrikes nettoflyttning 2002-2012 för Stockholms län enligt tre skattnings-
metoder och faktiskt utfall 
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Figur 7 Inrikes nettoflyttning 2002-2012 för Örebro län enligt tre skattningsme-
toder och faktiskt utfall 

 

Figur 8 Inrikes nettoflyttning 2002-2012 för Jämtlands län enligt tre skattnings-
metoder och faktiskt utfall 

 
 

Avvikelsen mot det faktiska utfallet är lägst för den ursprungliga metoden med hi-

storiska andelar vad gäller Stockholms län
28

. Dock överskattar samtliga metoder 

det faktiska flyttnettot. För Örebro län är den genomsnittliga avvikelsen lägst i an-

satsen med flyttfrekvenser per ålder och kön, medan det för Jämtlands län i genom-

snitt är lägst avvikelser i modellen med riktade flyttströmmar. För Jämtlands län är 

dock trenden avvikande; det faktiska utfallet pekar på ett tilltagande negativt flytt-

netto över tid, medan modellskattningen indikerar ett avtagande negativt flyttnetto. 

                                                   
28 Resultatet för Stockholms län kan ses mot bakgrund av att rikets nettoflyttning, dvs. net-

toinvandringen, ökade från omkring 30 000 per år i början av perioden till 50 000 – 60 000 

i slutet av perioden. Som framgått ovan påverkar rikets flyttnetto storleken på de inrikes 
flyttströmmarna, framförallt flyttströmmarna till storstadsregionerna. 
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Inrikes utflyttning 

Den ursprungliga metoden med historiska andelar räknar endast fram den inrikes 

nettoflyttningen, inte bruttoströmmar, så denna metod ger inget underlag att jäm-

föra in- och utflyttning per län mot statistiken. Vid jämförelse av bruttoströmmarna 

redovisas därför nedan endast de två metoderna med flyttfrekvenser per kön och 

ålder respektive riktade flyttningar mot det faktiska utfallet. 

Figur 9 Inrikes utflyttning 2002-2012 från Stockholms län enligt två skattnings-
metoder och faktiskt utfall  

 

Figur 10 Inrikes utflyttning 2002-2012 från Örebro län enligt två skattningsmetoder 
och faktiskt utfall 
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Figur 11 Inrikes utflyttning 2002-2012 från Jämtlands län enligt två skattningsme-
toder och faktiskt utfall 

 
 

Det är relativt små skillnader mellan skattningarna utifrån de två modellansatserna. 

Genomsnittligt är avvikelsen någon lägre vid utgångspunkt från riktade flytt-

strömmar. I nästan samtliga fall underskattas dock utflyttningen. 

Inrikes inflyttning 

 

Figur 12 Inrikes inflyttning 2002-2012 till Stockholms län enligt två skattningsme-
toder och faktiskt utfall 
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Figur 13 Inrikes inflyttning 2002-2012 till Örebro län enligt två skattningsmetoder 
och faktiskt utfall 

 
 

Figur 14 Inrikes inflyttning 2002-2012 till Jämtlands län enligt två skattningsme-
toder och faktiskt utfall 

 
 

För Stockholms och Jämtlands län ger metoden med flyttfrekvenser per kön och 

ålder minst avvikelse från det faktiska utfallet. I genomsnitt över hela perioden är 

avvikelsen för Stockholms län endast omkring 160 personer per år
29

. För Örebro 

län är avvikelsen något lägre i ansatsen med riktade flyttströmmar.  

 

                                                   
29 Det finns förvisso en avsevärd variation kring detta genomsnitt, där inflyttningen över-

skattas i början av perioden och underskattas i slutet av perioden. I detta sammanhang är 
det dock av större intresse att se på ett genomsnitt över flera år. 
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4.4 Slutsatser 

Utifrån de tester som gjorts på ett urval av län och på historiska data kan vissa pre-

liminära slutsatser dras. Den ursprungliga metoden, med utgångspunkt från histo-

riska andelar av rikets flyttnetto, tillåter endast skattningar av totalt flyttnetto, inte 

enskilda bruttoströmmar. För Stockholms län visar det sig att denna metod ger ett 

mindre ”prognosfel” för nettoflyttningen än de båda andra metoderna. Detta resul-

tat påverkas dock av att testet baseras på den faktiska, och inte prognoserade, netto-

flyttningen till riket (nettoinvandringen)
30

.  

Jämförs de båda alternativa ansatserna, framgår det att de genomsnittliga avvikel-

serna från det faktiska utfallet totalt sett var något lägre när flyttfrekvenser per kön 

och ålder användes, jämfört med att använda asymmetriska flyttmatriser. Skillna-

derna var dock relativt små. Det bör dock betonas att vissa skillnader också kan 

uppstå beroende på vilka åldersgrupper (i den första ansatsen) och vilka länsaggre-

gat (i den andra ansatsen) som används. 

De tester som genomförts är baserade på data för en speciell period 1995-2001 och 

kan inte ligga till grund för några generella slutsatser. Tekniskt skulle det vara möj-

ligt att använda data för en betydligt längre historisk period. Det kan dock ifråga-

sättas om ett test baserat på sådana data för en längre period är representativt för att 

spegla framtida flyttbeteenden, bland annat med hänsyn till de inrikes flyttström-

mar som genereras av nettoinvandringen. 

Kortsiktigt finns det skäl som talar för att ersätta den ursprungliga metoden, base-

rad på länens andel av historiskt flyttnetto, med den metod som baseras på flyttfre-

kvenser per kön och ålder. Argumentet är främst att det både teoretiskt och empi-

riskt är mycket väl belagt att flyttbenägenheten varierar med kön och ålder. Vad 

som möjligen talar mot detta är att modellhanteringen vid separata körningar för 

respektive län blir något besvärligare, med hänsyn till att balansvillkoret måste 

uppfyllas.  

På längre sikt blir det med en utvecklad flerregional modell möjligt att modellbe-

räkna riktade flyttströmmar mellan länen med stöd av en gravitationsmodell, alter-

nativt styra flyttningarna exogent enligt någon av de båda alternativa metoder som 

diskuterats här.     

 

   

   

   

   

 

                                                   
30 Som framgått av kapitel 1 har det historiskt varit svårt att vid befolkningsframskrivning-
arna för riket bedöma nettoinvandringens storlek.  
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5 Från befolkning till sysselsättning  

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 2B: Ordningsföljd vid nedbrytning 

från befolkning till sysselsättning. 

5.1 Bakgrund 

Vid uppdateringen inför ÅP2012 beräknades förvärvsarbetande nattbefolkning i 

steget efter beräkning av förvärvsarbetande dagbefolkning. Metodvalet påverkades 

av de tidsmässiga och övriga förutsättningar som gällde vid uppdateringen. Även 

om de resulterande estimaten kan bedömas vara rimliga, är metoden ad hoc-mässig 

och det finns skäl att analysera alternativa metoder.  

Vid en uppdatering av befintliga estimat är det möjligt att utgå från tidigare beräk-

ningar för att inte behöva genomföra en fullständig modellbaserad ansats. Vid upp-

dateringen inför ÅP 2012 baserades beräkningen av förvärvsarbetande natt- och 

dagbefolkning på befintliga estimat, med skattningar baserade på observerad ut-

veckling, genom att dagbefolkningen beräknades först och att nattbefolkning be-

räknades därefter med dagbefolkningen som grund.  

Vid konstruktion av ekonomiska scenarier på nationell nivå är dock den gängse 

metoden att från befolkningsframskrivningen först beräkna arbetskraftsutbud och 

antal sysselsatta på lång sikt. Normalt görs beräkningen under antagandet om oför-

ändrat arbetsmarknadsbeteende, dvs. förvärvsfrekvens per kategori (ålder, kön och 

födelseland) hålls konstant. I scenarioberäkningarna på nationell nivå görs av na-

turliga skäl ingen åtskillnad mellan förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning, 

men utgångspunkten är likväl arbetskraftsutbudet och förvärvsarbetande nattbe-

folkning. För att nedbrytningen till regional nivå skall vara konsistent med denna 

förutsättning på nationell nivå är det rimligt att anta ett oförändrat arbetsmarknads-

beteende också gäller på regional nivå. Befolkningsframskrivningen till regional 

nivå innehåller data för befolkningen per ålder, kön och födelseland (även om fö-

delseland inte används i den fortsatta nedbrytningen). 

5.2 Metod 

I detta kapitel analyseras konsekvenserna av att beräkningen av förvärvsarbetande 

nattbefolkning följer samma antagande som på nationell nivå, och att denna beräk-

ning föregår den fortsatta nedbrytningen av förvärvsarbetande dagbefolkning. 

Skillnaderna mellan denna ansats och den som tillämpades i uppdateringen inför 

ÅP 2012 analyseras. För att uppnå bästa möjliga jämförelse och få möjlighet att 

pröva utfallet mot faktiska data, genomförs – som i kapitel 4 – en ”prognos” för 

perioden 2001-2010, med utgångspunkt i data för perioden 1990-2000. På så sätt 

kan resultaten från de olika ansatserna valideras mot observerade värden för 

samma period. Liksom i kapitel 4 görs också dessa test för tre län; Stockholm, 

Örebro och Jämtland, för att få spridning över olika typer av regioner med olika 

förutsättningar. 
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Ursprunglig metod inför ÅP2012 

Uppdateringen av estimaten inför ÅP2012 genomfördes med utgångspunkt i fram-

skriven befolkning per län och kommun, samt total sysselsättning i riket och per 

bransch. I denna analys används för validering istället enbart länsnivån och de fak-

tiska befolkningstalen för perioden 2001-2010. 

Sysselsatt dagbefolkning i län r beräknas genom kvoten sysselsatt dagbefolkning 

per capita, SYSSKVOT. Kvoten för år 2010 i detta test bestäms till lika delar av 

kvoten år 2000 och en framskrivning av 2000 års kvot med förändringen mellan 

1990 och 2000. Denna kvot appliceras på den totala befolkningen år 2010, vilket 

ger total sysselsatt dagbefolkning. 

     (      )      (      )                (      )        

         (      )   

där          (      )            (      )            (      )  

         (      ) 

Till exempel, om kvoten har ökat från 0,40 år 1990 till 0,42 år 2000 blir den fram-

skrivna kvoten för år 2010: 0,42 + 0,42 - 0,40 = 0,44. Den resulterande kvoten som 

används för beräkning av sysselsatt dagbefolkning år 2010 blir 0,43.  

Sysselsatt nattbefolkning, SYSSN, skrivs i enlighet med metoden från uppdatering-

en inför ÅP2012 i detta test fram med samma förändring av kvoten nattbefolkning 

per capita som för kvoten dagbefolkning per capita. Med samma exempel som 

ovan kommer den resulterande kvoten år 2010, SYSSNKVOT (r, 2010), att öka med 

0,01 från år 2000. 

Förvärvsgraden förväntas med andra ord öka i de län där även kvoten sysselsatt 

dagbefolkning per capita ökar. Omvänt förväntas även förvärvsgraden minska i de 

län där kvoten sysselsatt dagbefolkning per capita minskar. 

      (      )        (      )              (      )  

I den fullständiga uppdateringen av 2030 års estimat görs därefter även en skal-

justering för att nå överensstämmelse med total sysselsättning i riket. I denna ana-

lys antas dock ingen särskild total sysselsättningsnivå, varför detta steg utesluts. 

Alternativ metod 

Den alternativa ansats som prövas i denna analys utgår från den etablerade meto-

den att basera arbetskraftsutbudet i regionens demografi och utifrån detta bryta ned 

den sysselsatta dagbefolkningen. Förvärvsgraden per ålder (a) och kön (k) för re-

spektive region (r) används därför för att bestämma den sysselsatta nattbefolkning-

ens storlek. Ett genomsnitt på förvärvsgraderna för perioden 1990-2000 används 

här för att ”prognostisera” sysselsättningen fram till år 2010. Dessa förvärvsgrader 

appliceras på befolkningstalen för år 2010 för att estimera total sysselsatt nattbe-

folkning.  
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      (      )  ∑   (          )           (               )  

Dagbefolkningen estimeras med utgångspunkt i förändringen av sysselsatt nattbe-

folkning. Den procentuella förändringen av sysselsatt nattbefolkning tillämpas 

även på sysselsatt dagbefolkning. 

     (      )       (      )         (      )       (      )   

Vid tillämpning i samband med faktiska uppdateringar görs därefter även en skal-

justering för att uppnå konsistens med total sysselsättning i riket. Vid denna analys 

genomförs dock inte detta steg. 

5.3 Resultat 

Analysen inriktas mot att ta fram data för år 2010, som jämförs med faktiskt utfall. 

Med de två metoderna som redogörs för ovan, framkommer att den ursprungliga 

metoden från uppdateringen inför ÅP2012 ger en underskattning av såväl dag- som 

nattbefolkningen. Metoden fungerar bäst för Stockholms län där sysselsättningen 

estimeras till 95 procent av den faktiska nivå, och något sämre i Örebro och Jämt-

lands län där nivåerna estimeras till ca 92 respektive 86 procent av utfallet. 

Den alternativa metoden ger framskrivningar som ligger närmare det observerade 

utfallet. Sysselsatt dag- och nattbefolkning estimeras till 97-98 procent av det fak-

tiska utfallet för både Stockholms och Örebro län och ca 94 procent för Jämtlands 

län. Med andra ord fortfarande en viss underskattning, men närmare de observe-

rade värdena. Resultaten redovisas i Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 15 Sysselsatt dagbefolkning år 2010 i tre län enligt faktiskt värde och två 
alternativa prognosmetoder 
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Figur 16 Sysselsatt nattbefolkning år 2010 i tre län enligt faktiskt värde och två 
alternativa prognosmetoder 

 

5.4 Slutsatser 

Utifrån sammanställningen ovan framgår att den alternativa metoden, med fram-

skrivning av sysselsatt nattbefolkning utifrån demografiska förändringar, kommer 

närmare det faktiska utfallet än vad som är fallet med den ursprungliga metoden. 

Båda metoderna underskattar det observerade resultatet, men i och med att den al-

ternativa metoden tar hänsyn till förändringar i den demografiska sammansättning-

en, ger den en bättre skattning. Vid en skarp tillämpning är det förstås av betydelse 

att rimligt definiera innebörden av ett oförändrat arbetsmarknadsbeteende. Det är 

inte riktigt fallet i det exempel som presenterats ovan, där vi t ex använder data för 

1990-talet, präglat av 90-talskrisen, för att beräkna förvärvsgrader för 2000-talet. 
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6  Arbetspendling över riksgräns  

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 2C: Arbetspendling över riksgräns 

6.1 Bakgrund 

I detta kapitel utreds motiv och förutsättningar för att inkludera pendling över riks-

gräns i databaserna, och på vilket sätt det påverkar indata till transportmodellerna. I 

dagsläget inkluderas inte utrikespendlare i arbetsmarknadsstatistiken i Sverige. Det 

innebär att den sysselsatta nattbefolkningen i regioner med en stor utrikespendling 

underskattas. Detta kan potentiellt vara av betydelse när indata tillämpas i Sampers.   

En betydande del av de förvärvsarbetande i Sveriges gränsregioner inkluderas inte i 

Sveriges registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till följd av att de lever i 

Sverige och arbetar i ett annat land. Detta innebär att de inte inkluderas i databa-

serna som används för att generera indata till transportmodellerna.  

År 2009 svarade gränspendling från Skåne (koncentrerad till Skånes sydvästra 

kommuner) för 96 procent av rikets cirka 20 000 gränspendlare till Danmark. 

Gränspendlingen till Norge är mer utspridd; av de nästan 28 000 som gränspend-

lade till Norge var cirka 30 procent bosatta i kommuner som gränsar till Norge.  

Då gränspendlingen till Danmark är koncentrerad till Skåne hanteras den med hjälp 

av specifika gränspendlingsprognoser genomförda av Region Skåne. Gränspend-

lingen mellan Skåne och Danmark hanteras även inom TRV:s utvecklingsprojekt: 

Dynamisk reseefterfrågemodell och integration med bostads- och arbetsmarknad – 

Mocca. För övriga län görs inga gränspendlingsprognoser till Danmark, Norge eller 

Finland. I metoddelen ska gränspendlingen mellan Sverige och Danmark och mel-

lan Sverige och Norge undersökas med stöd av statistik från Nordisk regional 

statistikdatabas, StatNord
31

. I dagsläget finns det ingen aktuell statistik tillgänglig 

över gränspendlingen till Finland. Den landbaserade gränspendlingen till Finland 

bedöms vara relativt liten och främst beröra ett antal gränskommuner i nordöstra 

Sverige.    

Förutsättningarna för gränspendlingen mellan Sverige och grannländerna varierar 

avsevärt med avseende på förutsättningarna i utpendlings- och inpendlingsregion-

erna. Gränspendlingen mellan Skåne och Danmark berör två närliggande storstads-

regioner. Gränspendlingen till Norge från Sveriges gränskommuner är relativt stor i 

förhållande till den sysselsatta nattbefolkningen men utgör endast cirka 30 procent 

av den totala pendlingen till Norge. Kommunerna som gränsar till Finland är glest 

befolkade och även kommunerna på den finska sidan av gränsen är glest befolkade.   

 

                                                   
31 https://www.h2.scb.se/grs/Default.aspx 

 

https://www.h2.scb.se/grs/Default.aspx
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Pendlaren definieras som en person som fått löneutbetalningar av en arbetsgivare i 

utpendlingslandet och haft sitt huvudsakliga lönearbete i utpendlingslandet under 

november månad. Personens löneutbetalningar i hemlandet får under kalenderåret 

heller inte överstiga löneutbetalningarna i utpendlingslandet.
32

   

Gränspendling kan jämföras med långpendling inom ett land. Båda formerna av 

pendling karaktäriseras av att den är något man väljer som ett alternativ till flytt-

ning. Valet att pendla görs ofta då man har bildat familj och rotat sig på en ort och 

därför inte gärna vill flytta när ett attraktivt arbete uppenbarar sig långt från hemor-

ten. Ett annat mönster som historiskt varit framträdande är att danskar och norrmän 

flyttat till Sverige och fortsätter arbeta i ursprungslandet, ett beslut som främst 

styrts av ekonomiska överväganden vilket innebär att det är lönsammare att bo i 

Sverige och arbeta i Danmark eller Norge.    

6.2 Metod 

Analysen av gränspendlingen till Danmark avgränsas till pendling från Skåne, vil-

ket innefattar cirka 96 procent av utpendlingen till Danmark. Malmö och Helsing-

borg analyseras specifikt för att illustera de inomregionala skillnaderna i pend-

lingsmönstren. Analysen av gränspendlingen till Norge avgränsas till Västra Götal-

and och Värmlands län som står för den största utpendlingen till Norge, 26 respek-

tive 20 procent av rikets utpendling. Pendlingen från Göteborg och Strömstad, 

Karlstad och Arvika analyseras även för att undersöka de inomregionala skillna-

derna mellan större kommuner och mindre kommuner som angränsar till Norge.    

Malmö och Helsingborg är de kommuner som står för den i särklass största utpend-

lingen till Danmark med 56 respektive 10 procent av rikets utpendling. Kolumnen 

längst till höger relaterar antalet utpendlare till kommunens sysselsatta nattbefolk-

ning vilket ger en indikator på utpendlingens relativa storlek för kommunen.   

Tabell 7  Fördelning av utpendlare till Danmark 

Region 2006 2007 2008 2009 

Utpendlare / Nattbefolkning, 

2009  

Malmö 56% 56% 56% 56% 10% 

Helsingborg 9% 9% 9% 10% 4% 

Lund 4% 4% 4% 4% 2% 

Vellinge 3% 3% 3% 3% 5% 

Trelleborg 2% 3% 3% 3% 3% 

Landskrona 3% 3% 3% 2% 3% 

Skåne Län 93% 94% 95% 96% 4% 

Riket 14035 19433 20618 19989   

 

 

                                                   
32 Definitionen gör ingen skillnad på dags- eller veckopendling. 



 
38 Analys & Strategi 

 

Utpendlingen till Norge är främst koncentread till Värmlands kommuner samt 

gränskommunerna i Västra Götaland och Göteborgs kommun. Pendlingen från 

Värmland är störst ifrån Karlstad och gränskommunerna Årjäng, Eda, Arvika och 

Torsby.  

Tabell 8 Fördelning av utpendlare till Norge 

Region 2006 2007 2008 2009 Utpendlare / Nattbefolkning, 2009 

Göteborg 6% 6% 6% 7% 1% 

Karlstad 4% 4% 4% 4% 3% 

Årjäng 4% 3% 3% 3% 21% 

Strömstad 4% 4% 3% 3% 15% 

Eda 3% 3% 2% 2% 21% 

Arvika 2% 2% 2% 2% 5% 

Torsby 2% 2% 2% 2% 9% 

Västra Götalands län 26% 25% 25% 26% 1% 

Värmlands län 22% 21% 20% 20% 5% 

Riket  15708 20137 25980 27870   

 

Utpendlingen till Norge är i betydligt i högre utsträckning utspridd över riket i jäm-

förelse med utpendlingen till Danmark. Åldersstrukturen varierar mellan utpend-

larna till Norge respektive Danmark, men åldersstrukturen varierar även mellan 

utpendlarkommunerna.  

Tabell 9 Åldersfördelning av utpendlare till Danmark 

Ålder Malmö Helsingborg Skåne län Riket 

16-19 1% 2% 1% 1% 

20-29 34% 29% 29% 29% 

30-39 38% 25% 35% 34% 

40-49 17% 25% 21% 21% 

50-59 7% 14% 10% 11% 

60-64 2% 4% 2% 3% 

65+ 0% 1% 0% 0% 

Utpendlare 11219 1989 19109 19853 

 

Utpendlarna från Malmö är yngre än utpendlarna från Helsingborg, Skåne och ri-

ket. 26 procent av Malmös utpendlare till Danmark är 40 år eller äldre, motsva-

rande andel för Helsingborg är 44 procent. Av rikets samtliga utpendlare till Dan-

mark är cirka tre av tio 20-29 år och av utpendlarna till Norge är nästan hälften 20-

29 år. Drygt hälften av utpendlarna från Göteborg och Karlstad är 20-29 år medan 

åldersfördelningen är betydligt jämnare i gränskommunerna Eda och Strömstad.  
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Tabell 10 Åldersfördelning av utpendlare till Norge 

Ålder Göteborg Strömstad Västra Götaland  Karlstad Eda Värmland Riket 

16-19 3% 1% 3% 3% 2% 4% 4% 

20-29 51% 16% 39% 51% 19% 34% 47% 

30-39 21% 25% 19% 17% 22% 19% 16% 

40-49 12% 26% 18% 15% 28% 22% 16% 

50-59 9% 23% 15% 9% 21% 16% 12% 

60-64 3% 5% 4% 3% 5% 4% 3% 

65+ 1% 3% 2% 1% 3% 2% 2% 

Utpendlare 1816 790 7097 1114 677 5453 27581 

 

Utbildningsnivån skiljer sig mellan gränspendlarna till Norge och Danmark men 

det finns även regionala skillnader mellan utpendlingskommunerna. Andelen ut-

pendlare med en längre eftergymnasial utbildning är 43 procent i Malmö, 14 pro-

centenheter höger än andelen i Helsingborg och 3 procentenheter högre än i riket 

och i Skåne.  

Tabell 11 Fördelning av utbildningsnivå för utpendlare till Danmark 

Utbildningsnivå Malmö Helsingborg Skåne Riket 

Grundskola 12% 14% 12% 12% 

Gymnasial & eftergymnasial utbildning <3 år 43% 56% 46% 46% 

Eftergymnasial utbildning 3 år + 43% 29% 40% 40% 

Okänd utbildningsnivå 2% 1% 2% 2% 

 

Andelen utrikespendlare till Norge med en eftergymnasial utbildning längre än 3 år 

är 20 procentenheter lägre än för utrikespendlarna till Danmark. Generellt är ut-

bildningsnivån lägre bland utrikspendlarna från Värmland än för pendlarana från 

Västra Götaland och riket.  

Tabell 12 Fördelning av utbildningsnivå för utpendlare till Norge 

Utbildningsnivå 

Göteborg 

 

Strömstad 

 

V:a Göta-  

land 

Karlstad 

 

Eda 

 

Värmland 

 

Riket 

 

Grundskola 9% 16% 13% 7% 21% 13% 11% 

Gymnasial och efter-

gymn.utbildning <3 år 55% 54% 65% 77% 63% 74% 69% 

Eftergymn. Utb.  3 år + 35% 29% 22% 15% 15% 13% 20% 

Okänd utbildningsnivå 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
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Av rikets, Skånes och Malmös utpendlare till Danmark är 36 procent födda i Dan-

mark och 27 procent av utpendlarna från Helsingborg är födda i Danmark.  

Tabell 13 Fördelning av födelseland för utpendlare till Danmark 

Födelseland Malmö Helsingborg Skåne Riket 

Danmark 36% 27% 36% 36% 

Sverige  37% 51% 41% 42% 

Övriga världen 26% 22% 23% 22% 

 

Bland utpendlarna till Norge är det relativt stora skillnader i fördelningen av födel-

seland. Av utpendlarna från gränskommunerna Strömstad och Eda är 44 procent 

födda i Norge; motsvarande andel i Göteborg och Karlstad är 7 respektive 5 pro-

cent. Andelen utpendlare till Norge som är födda i Norge är 10 procent i riket och 

motsvarande andel för utpendlare till Danmark som är födda i Danmark är 36 pro-

cent.   

Tabell 14 Fördelning av födelseland för utpendlare till Norge 

Födelseland Göteborg Strömstad Västra Götaland Karlstad Eda Värmland Riket 

Norge 7% 44% 13% 5% 44% 17% 10% 

Sverige  74% 49% 76% 87% 51% 78% 81% 

Övriga världen 19% 7% 11% 8% 5% 5% 9% 

 

Inpendlarna till Sverige från Norge och Danmark är betydligt färre än utpendlarna, 

2009 arbetade cirka 700 personer i Sverige som bodde i Norge vilket är cirka 2,4 

procent av utpendlarna till Norge. Drygt hälften av inpendlarna från Norge arbetar i 

Västra Götaland, 24 procent arbetar i Stockholm och 8 procent i Värmland. 2009 

arbetande nästan 900 personer i Sverige som bodde i Danmark. Två tredjedelar av 

dem arbetade i Skåne, 17 procent i Stockholm och 12 procent i Västra Götaland.  

6.3 Resultat 

Pendlingsstatistiken visar att det föreligger betydande strukturella skillnader i 

pendlingsmönstren mellan Danmark och Norge och pendlingsstrukturen i de olika 

utpendlingskommunerna. I gränskommunerna Eda, Strömstad och generellt bland 

utpendlarna till Danmark är det tydligt att en stor del av pendlingen utgörs av dans-

kar och norrmän som bosatt sig i Sverige men valt att arbeta i sitt ursprungsland. 

Detta kan förklaras av lägre levnadskostnader i Sverige och ett högre löneläge i 

ursprungslandet. Bland gränspendlarna till Norge är det tydligt att gränskommu-

nerna är mer integrerade i den norska arbetsmarknaden där avstånden inte är lika 

stora, medan pendlingen från Göteborg, Karlstad och riket till hälften består av 

yngre personer som är 20-29 år. 
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Arbetspendlingen över riksgränsen utgör en liten del av rikets sysselsatta. Om 

pendling över riksgräns skulle inkluderas i indata till transportmodellerna skulle det 

främst påverka nattbefolkningen, då utpendlarna är betydligt fler än inpendlarna. 

På nationell nivå skulle effekterna vara små men på regional nivå skulle de i ett 

antal kommuner vara relativt stora. Om utrikespendlarna till Danmark inkluderas i 

nattbefolkningen 2009 skulle Skånes nattbefolkning öka med drygt 19 000 för-

värvsarbetande vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent och effekterna är be-

tydligt större i kommuner som präglas av en stor utpendling. För övriga län skulle 

effekterna av att inkludera utrikespendlarna till Danmark vara mycket små.  

Utpendlingen till Norge skulle ha störst relativ effekt på nattbefolkningen i gräns-

kommunerna i Västra Götaland, Värmland Dalarna och Jämtland, och störst effekt 

i absoluta tal i Göteborg, Karlstad och Stockholm.  

Vid en inkludering av gränspendlare i sysselsättningsstatistiken behöver ett antal 

ställningstaganden göras.  

1. För vilka länder ska in- och utpendlingen inkluderas? 

2. Ska all gränspendling mellan dessa länder inkluderas, eller ska gränspend-

lingen endast inkluderas regionalt?  

3. Hur ska gränspendlingen hanteras i en prognossituation?  

Pendling till länder som inte gränsar till Sverige bedöms vara liten men i storstads-

regioner skulle pendlingen kunna vara större än till andra länder som gränsar till 

Sverige. Bedömningen är att om gränspendlingen skulle inkluderas bör gränspend-

lingen till och från Danmark, Norge och Finland inkluderas. Gränspendlingen till 

Finland kan bedömas vara av relativt stor vikt för gränskommunerna Haparanda, 

Övertorneå och Pajala, även om flödena är relativt små.  

Vid en inkludering av gränspendlingen i sysselsättningsstatistiken bör inkludering-

en vara konsistent för Sveriges samtliga regioner för att undvika en ad hoc mässig 

hantering av gränspendlingen, för de regioner som gränspendlingen bedöms vara 

betydelsefull. Problematiken blir tydlig när gränspendlingen till Norge ska hanteras 

då kommunerna som gränsar till Norge svarar för en mindre del av Sveriges gräns-

pendling till Norge.  

Analysen av pendlingsstatistiken indikerar att varierande ekonomiska förutsätt-

ningar i de olika länderna påverkar pendlingsmönstren. Flera norrmän och danskar 

har flyttat till Sverige men fortsatt att arbeta i utflyttningslandet. Pendlingen styrs 

av den ekonomiska utvecklingen i de olika länderna och regionerna. För att inklu-

dera utrikespendlingen i indata till transportmodellerna krävs nationella framskriv-

ningar av ekonomin liknande de framskrivningar som görs för Sverige i långtidsut-

redningarna, samt motsvarande nedbrytning till regional nivå. Några sådana ned-

brytningar görs inte i dagsläget för Norge, Danmark eller Finland.  En framskriv-

ning av utrikespendling bör inte endast  göras utifrån Sveriges ekonomiska förut-

sättningar och utveckling vilket skulle bidra till en icke trovärdig framskrivning av 

gränspendlingen.  
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6.4 Slutsatser 

Det finns betydande gränspendling mellan Sverige och dess grannländer som är ett 

viktigt inslag i flera kommuners arbetsmarknad. En komplettering av indata till 

transportmodellerna med gränspendlingen skulle i princip innebära en kvalitetsför-

bättring.  

Att inkludera gränspendlingen i indata kräver dock stora förändringar av nuvarande 

metodik. Sådana förändringar bedöms inte vara genomförbara på kort sikt, främst 

på grund av att det saknas relevant underlag för att genomföra framskrivningar av 

gränspendlingen. Ett genomförande av idén att implementera den dynamiska rese-

efterfrågemodellen Mocca för hela riket, för modellering av gränspendlingen till 

samtliga grannländer, skulle kräva betydande resurser. I slutändan är det en avväg-

ning mellan resurser och kvalitet, där en liten kvalitetsförbättring skulle kräva be-

tydande resurser.     
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7 Nedbrytning till kommunal nivå 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 3A: Översyn av generell metodik vid 

nedbrytning till kommunal nivå 

7.1 Bakgrund  

I föregående kapitel 4,5, och 6 redovisas förslag till metodutveckling vid nedbryt-

ning från nationell till regional nivå. I detta kapitel görs en översyn av nästa steg i 

nedbrytningen, dvs. från regional till kommunal nivå. De förslag till metodutveck-

ling som redovisas berör enbart den generella metodiken; justeringar av den gene-

rella metodikens resultat, samt anpassning till regionala/kommunala plandokument 

diskuteras dels i kapitel 10, dels i en separat rapport angående Stockholms län.  

Översynen och förslagen till metodutveckling berör tre områden: fördelning av 

befolkning, fördelning av förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning (sysselsätt-

ning), samt fördelning av sysselsättning på näringsgrenar.   

7.2 Befolkningen totalt per kommun  

Vid uppdateringen inför ÅP 2012 har fördelningen av befolkning och sysselsätt-

ning inom regioner (län) baserats på basårets andel och historisk andelsförändring 

med avseende på total befolkning. Enligt kapitel 4 föreslås att den exogena styr-

ningen av mellanregional in- och utflyttning baseras på historiska flyttfrekvenser 

per ålder och kön. Frågan är om motsvarande metodik också är tillämpbar på inom-

regional flyttning, för att fördela regionens befolkning på kommuner? 

Först kan konstateras att kommunernas in- och utflyttning uppvisar ett relativt tyd-

ligt mönster med avseende på utflyttarnas och inflyttarnas fördelning på ålder och 

kön. Dessa fördelningar varierar på ett sådant sätt att kommunerna i rAps har kun-

nat grupperas i olika utflyttar- och inflyttartyper.  

Det bör dock noteras att medan parametern för utflyttning avser ”utflyttarrisker” 

(frekvensen utflyttare per ålder och kön) så avser parametern för inflyttning hur ett 

givet antal inflyttare till kommunen fördelas på ålder och kön. Det totala antalet 

utflyttare per kommun kan beräknas utifrån befolkningsdata för kommunen medan 

det totala antalet inflyttare till kommunen måste vara indata till beräkningen.  

Vad som bestämmer antalet inflyttare till kommunerna, och kommunernas netto-

flyttning, varierar av en mängd olika orsaker. Förändringar av kommunernas bo-

stadsstock är en central faktor, framför allt för kommuner i växande regioner. För-

ändringar av bostadsstocken är i vissa fall förknippade med andra förändringar av 

markanvändningen, t ex förändringar av transportinfrastrukturen.  
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I den generella metodiken har vi dock ingen information om förväntade föränd-

ringar av bostadsstocken, eller andra förändringar av markanvändningen
33

.  

Givet att vi inte har denna information kan ett rimligt antagande vara att den fram-

tida förändringen av kommunernas bostadsstock följer den historiskt trendmässiga 

förändringen. Men eftersom förändringar i befolkningens fördelning antas följa av 

förändringar i bostadsstockens fördelning är det ett lika rimligt antagande att be-

folkningens framtida fördelning förändras enligt trend. (Det kan faktiskt vara ett 

rimligare antagande eftersom bostadsstockens förändring i olika kommuner inte 

alltid är anpassad till efterfrågans förändring, dvs. befolkningsförändringen). Detta 

är den princip som tillämpades vid inomregional fördelning av befolkning vid upp-

dateringen inför ÅP2012, enligt ovan.  

I Figur 17 visas sambandet mellan förändringen av kommunernas andel av befolk-

ningen i respektive län för de två 20-årsperioderna 1972-1992 och 1992-2012. Det 

framgår att detta samband är relativt svagt; i genomsnitt uppskattas andelsföränd-

ringen 1992-2002 uppgå till drygt 60 procent av andelsförändringen för föregående 

20-årsperiod, men med påtaglig spridning. Exempelvis minskade Stockholms 

kommun andel av länets befolkning med drygt 6 procentenheter 1972-1992, medan 

kommunens andel ökade något mellan 1992 och 2012. 

Figur 17 Förändring av kommunernas andel av befolkningen i respektive län 
1972-1992 och 1992-2012. Källa: SCB 

 
 

I Figur 18 visas motsvarande samband för de två 10-årsperioderna 1992-2002 och 

2002-2012. Detta samband är starkare; i genomsnitt uppskattas andelsförändringen 

2002-2012 uppgå till drygt 80 procent av förändringen för föregående 10-

årsperiod, och spridningen är mindre. 

                                                   
33 Se Kapitel 10 för diskussion och förslag angående justeringar och anpassning av den ge-

nerella metodikens förslag i de fall information av detta slag finns tillgänglig. 
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Figur 18 Förändring av kommunernas andel av befolkningen i respektive län 
1992-2002 och 2002-2012. Källa: SCB 

 
 

Vid en framskrivning av kommunernas befolkningsandel med ledning av andelens 

historiska förändring är det dock rimligt att den historiska förändringen avser en 

period av samma längd som prognosperioden. En sådan framskrivning kan göras 

enligt följande ekvation, där parametern  anger trendens vikt i framskrivningen: 

Estimerad andel 2012 = andel 1992 +  * (andel 1992-andel 1972),  

Efter ett test av genomsnittligt ”prognosfel” vid olika värden på  i intervallet 0.0 

till 1.0 ger 0.6 lägst genomsnittligt prognosfel, vid en beräkning över alla kom-

muner. Denna ekvation utgår från antagandet att trendens vikt är densamma för alla 

län. Det kan dock visas att för alla kommuner som år 1992 hade en relativt hög an-

del av länets befolkning (större än 0.3) blir andelen år 2012 underskattad vid fram-

skrivning enligt denna ekvation. Huvuddelen av dessa kommuner är centralorter i 

respektive län (residens- och universitetsstäder).  

Under perioden 1992-2012 har befolkningens koncentration till länets centralort 

varit mer eller mindre stark i olika län. Befolkningsandelen har ökat mest i kom-

munerna Umeå, Örebro, Växjö, Västerås och Karlstad. Detta sammanhänger san-

nolikt med hur ortsstrukturen varierar mellan länen, bland annat med avseende på 

centralortens relativa storlek. Denna utveckling i riktning mot befolkningskoncent-

ration till centralorterna i respektive län kommer sannolikt inte att upphöra och bör 

tas hänsyn till vid en framskrivning av kommunernas framtida befolkningsandelar. 

Det finns därför skäl att överväga en trendframskrivning där trendens vikt är läns-

specifik. 

Ett sådant test har genomförts där parametern  i ekvationen ovan görs länsspecifik 

och sätts till det värde som ger lägst genomsnittligt prognosfel för respektive län. 

Det innebär, exempelvis, att 0.0 för de tre storstadslänen och 1.2 för Väster-

bottens län. I Figur 19 nedan visas denna framskrivning.  
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Figur 19 Kommunernas andel av befolkningen i respektive län 2012, estimerad 
och faktisk andel. Estimerad andel med länsspecifika trendparametrar. 

 

Vid framskrivning med länsspecifika trendparametrar blir det genomsnittliga pro-

gnosfelet betydligt mindre än vid framskrivning med en generell parameter
34

. Men, 

som framgår av Figur 19 tenderar framskrivningen ändå att innebära en viss un-

derskattning för kommuner med höga andelar av befolkningen i respektive län.   

Vid en framskrivning 20 år framåt, exempelvis med 2012 som basår och med pe-

rioden 1992-2012 som underlag för trendframskrivning, blir frågan om lämpligt 

värde på trendens vikt en bedömningsfråga. Som underlag för denna bedömning 

kan det vara lämpligt att undersöka om den andelsförändring som observerats för 

den senaste 20-årsperioden handlar om stadigt ökande/minskande andelar, eller om 

andelsförändringen har skett i varierande takt (eller riktning) inom 20-årsperioden.  

7.3 Sysselsatt nattbefolkning  

Förutsättningen för en fördelning av sysselsättning per kommun är att det finns 

framskrivna data på regional nivå (län). Oavsett om dessa data har tagits fram vid 

en uppdatering av befintliga estimat, eller är nya indata som resultat av modellbe-

räkningar enligt kapitel 3, föreslås att nedbrytningen följer samma ordning som 

föreslås i kapitel 5, dvs. att den börjar med sysselsatt nattbefolkning. 

I ett basscenario antas normalt att arbetsmarknadsbeteendet är oförändrat, dvs. för-

värvsfrekvens per kategori (ålder, kön och födelseland) är konstant över tid. För att 

nedbrytningen ska vara konsistent med basscenariots antaganden tillämpas det 

också vid nedbrytningen till kommuner
35

. 

                                                   
34 Det genomsnittliga prognosfelet är 0.42 procentenheter vid länsspecifika trendparamet-

rar, jämfört med 0.53 procentenheter vid generell trendparameter =0.6.  
35 Enligt de bedömningar som redovisas i Konjunkturläget (augusti 2013) bör dock hänsyn 
tas till en trendmässig ökning av arbetskraftsdeltagande för åldersgruppen 55-74 år. 
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Beräkningen av sysselsatt nattbefolkning per kommun för prognosåret innebär att 

givna förvärvsfrekvenser (ålder, kön, födelseland) tillämpas på motsvarande be-

folkningsgrupp i kommunen. Metoden för att få kommunens totala befolkning, en-

ligt föregående avsnitt 7.2, fördelad på ålder ock kön beskrivs i WSP (2012), av-

snitt 3.1.2.3.  För att också få uppgifter om födelseland tillämpas fördelning enligt 

modellresultaten från rAps.
.
  

7.4 Sysselsatt dagbefolkning per näringsgren  

Vid föregående nedbrytningar, Trafikanalys (2010) och WSP (2012) på uppdrag av 

Trafikverket, har beräkningen av total sysselsatt dagbefolkning per kommun gett 

ramarna för följande beräkning av sysselsättningen per näringsgren. Här föreslås i 

stället att total sysselsatt dagbefolkning beräknas som summan av sysselsättningen 

per näringsgren. Skälet är att detta ger en mer logisk beräkning, enligt följande. 

Den inomregionala fördelningen av sysselsättningen i olika näringsgrenar kan för-

klaras på olika sätt. Vissa tjänstenäringar har en lokal marknad och fördelas därför 

ungefär som befolkningen; andra näringsgrenar attraheras exempelvis till kommu-

ner som erbjuder god tillgänglighet i olika avseenden. Vidare, att en specifik nä-

ringsgren är koncentrerad till en viss kommun har säkert i många fall historiska 

orsaker som inte så lätt kan återges med teoretiskt enkla förklaringsfaktorer. Och 

vad som är attraktiva lägesegenskaper för olika näringsgrenar förändras över tid, 

med regionens befolkningsförändring och förändringar av infrastrukturen. 

Låt oss dock här anta att befintligt lokaliseringsmönster, dvs. fördelningen på 

kommuner av länets sysselsättning för respektive näringsgren, tenderar att vara 

stabilt över den prognosperiod som är aktuell. Detta skulle kunna tolkas som att 

kommunens andel av länets sysselsättning för respektive näringsgren antas vara 

oförändrad över prognosperioden. Ett sådant antagande är dock tveksamt, eftersom 

det inte tar hänsyn till kommunens förväntade befolkningsutveckling. Ett rimligare 

antagande kan vara att kommunens andel av länets sysselsättning för en närings-

gren förändras i relation till hur kommunens andel av länets befolkning förändras. 

För detta ändamål kan vi definiera begreppet specialiseringskvot som kvoten mel-

lan kommunens andel av länets sysselsatta dagbefolkning för respektive närings-

gren och kommunens andel av länets befolkning. Under antagandet att speciali-

seringskvoten är oförändrad kommer andelen sysselsatta för respektive näringsgren 

att förändras i samma takt som befolkningsandelen förändras
36

. I Figur 20 nedan 

                                                   
36 Detta antagande utgår från att det generellt finns ett positivt samband mellan kommunens 

sysselsättning i näringsgrenen och kommunens befolkning, och att kommunens befolkning 

speglar lokala marknadsförutsättningar och/eller den lokala arbetsmarknadens storlek. För 

vissa kommuner och näringsgrenar kan det dock vara rimligare att anta att sambandet är 

negativt, dvs. att specialiseringskvoten sjunker vid ökad befolkningsandel. Det kan t ex 

gälla för en kommun som Stockholm där konkurrens om begränsade markresurser bidrar 
till att tränga ut näringsgrenar med ytkrävande verksamheter.   
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illustreras med ett exempel från Stockholms län hur specialiseringskvoten har för-

ändrats på 15 år. 

Figur 20 Specialiseringskvot för Företagstjänster för kommuner i Stockholms län 
1993 och 2008  

 

Med ledning av detta exempel för Företagstjänster går det inte att få stöd för anta-

gandet att specialiseringskvoten är helt oförändrad. Det är inte heller är förväntat. 

Som generell grund för att fördela länets sysselsättning per näringsgren bedöms det 

dock vara bättre att anta oförändrad specialiseringskvot än att anta oförändrad 

sysselsättningsandel.  

Med data för Stockholms län och Västernorrlands län blir korrelationen mellan 

1993 års och 2008 års specialiseringskvot i genomsnitt omkring 0,75 – 0,80, vid ett 

vägt genomsnitt över 39 branscher. Korrelationen är som väntat starkare för nä-

ringsgrenar inom tjänstesektorn än inom den varuproducerande sektorn. 

För vissa näringsgrenar inom tjänstesektorn, framför allt inom produktionen av 

välfärdstjänster, är det motiverat att fördela sysselsättningen med ledning av detal-

jerade uppgifter om befolkning per ålder och kön. Det kan t ex innebära att syssel-

sättningen inom utbildningsväsendet fördelas med ledning av befolkningen i lägre 

åldrar. Men den generella princip som föreslås vid fördelningen av sysselsättning 

per näringsgren, förutom i fallet med just produktion av välfärdstjänster (skola, 

vård, omsorg), är att tillämpa specialiseringskvoter enligt beskrivningen ovan (dvs 

för både varu- och tjänsteproduktion). 

Den totala sysselsatta dagbefolkning som blir resultatet vid en summering av sys-

selsatta per näringsgren kan förväntas innebära att förändringen i kommunernas 

nettopendling blir något större jämfört med resultatet vid föregående nedbrytning-

ar.
37

  

                                                   
37 Föregående nedbrytning innebär att beräkningen av sysselsatt nattbefolkning görs efter 

beräkningen av sysselsatt dagbefolkning, och med hänsyn till nettopendlingens förändring. 
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8 Varuproduktion fördelad på kommun 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 3B: Fördelning av varuproduktion 

mm på kommuner 

8.1 Bakgrund  

För godstransportmodellen SAMGODS behövs indata per varugrupp för produk-

tion, förbrukning, export och import, fördelade på kommun. För prognosåret gene-

reras motsvarande data på en grövre regional nivå (9 regioner, motsvarande NUTS 

2) som resultat från modellberäkning med STRAGO. Metoden för att fördela resul-

taten på kommuner beskrivs i ett antal tekniska dokumentationer, för första gången 

i PM 2010:1
38

. 

Modellberäkningarna på regional nivå innebär en nedbrytning av motsvarande data 

på nationell nivå, baserade på de modellberäkningar och förutsättningar som till-

lämpas i samband med Långtidsutredningens arbete (LU). Dessa LU-data avser 

produktion etc. per näringsgren. Vid nedbrytningen till regional nivå måste därför 

data konverteras från näringsgren till varugrupp. Denna konvertering görs med stöd 

av speciella fördelningsnycklar. 

I PM 2010:1 har Magnus Johansson (MJ) beskrivit metodiken för konstruktion av 

fördelningsnycklar inom SAMGODS
39

. Dessa nycklar handlar dels om att konver-

tera data från näringsgren till varugrupp, dels om nycklar för att fördela data på 

regional nivå till kommuner. 

I konverteringen från näringsgren till varugrupp används data från utrikeshandels-

statistiken (UH), som ger nyckel mellan SNI_5 siffror, KN, och NST/R. För att 

fördela data (produktion) per näringsgren SNI på varugrupp NST/R används 

NST/R-gruppens andel av total handel, export plus import. Denna nyckel har an-

vänts även vid konstruktion av tidigare nycklar, vilket sannolikt beror på att data 

från UH är relativt lättåtkomliga.  

MJ påpekar att det finns stora nackdelar med att använda handelsstatistiken för att 

göra denna fördelning, och att uppgifter från industrins varuproduktion (IVP) 

skulle kunna ge ett avsevärt bättre underlag. Möjligheten att använda IVP-data för 

att fördela produktion på varugrupper undersöks för närvarande i ett parallellt 

FUD-uppdrag, ”Indata Samgods: PWC- matriser – ny metod och uppdaterade bas-

årsmatriser, samt Varuvärdesmodellen”. Ett viktigt syfte med detta arbete är att 

basårsmatrisens rad- och kolumnsummor, dvs. produktion och förbrukning av re-

spektive varugrupp, så långt som möjligt skall vara baserade på registerdata. 

 

                                                   
38 Se Trafikanalys (2010), sid 90-92, ”4.2 Indata till Samgods”   
39 Se Trafikanalys (2010), kapitel 3, sid 23-42. 
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Det är osäkert om det kommer att vara möjligt att helt uppnå detta syfte, och det 

kvarstår ett behov av fördelningsnycklar även för basåret. Under alla förhållanden 

behövs nycklar för prognosåret, eftersom det för prognosåret endast finns uppgifter 

om modellberäknad produktion och sysselsättning per näringsgren och region. Data 

på regional nivå, STRAGO, behöver nycklar för att kunna fördelas på varugrupp 

och kommun, och det finns behov av att förbättra de nycklar som hittills tillämpats.  

Det gäller framförallt att ta hänsyn till att nyckeln mellan näringsgren och va-

rugrupp inte är fix. Att den varierar mellan kommuner följer av att näringsgrenar-

nas sammansättning varierar. Med hänsyn till att nationella data avser näringsgre-

nar som ibland utgörs av branschaggregat, t ex EMEC-sektorn ”Verkstadsindustri”, 

finns det också skäl att ta hänsyn till att nyckeln mellan näringsgren (= branschag-

gregat) och varugrupp förändras över prognosperioden
40

.  

8.2 Analys 

För prognosåret (t=1) finns uppgifter om produktion (Q) och sysselsatta (N) per 

varuproducerande näringsgren på nivå motsvarande SNI_2 siffror (j), fördelade på 

STRAGO-region (R). Med stöd av fördelningsnycklar, ska dessa uppgifter om-

vandlas till produktion (Q) per varugrupp (k) fördelade på kommun (r), dvs. 

 

Q (t=1, j, R), N (t=1, j, R)  Q (t=1, k, r)                                          [1] 

Tillämpade fördelningsnycklar 

Den befintliga fördelningsnyckeln, SNI2jk enligt dokumentation i PM 2010:1, är 

baserad på handelsdata för basåret (t=0). Denna nyckel har använts för att generera 

produktion per STRAGO-region och varugrupp för prognosåret 

Q (t=1, k, R) = j SNI2jk * Q (t=1, j, R)  [2] 

För att fördela produktionen på kommun har nyckeln först tillämpats på sysselsätt-

ningen N (t=1, j, R)  

N (t=1, k, r) = j SNI2jk * N (t=1, j, r).     [3] 

Därefter har antalet sysselsatta i varuhanterande yrken (V) beräknats. Sysselsatta i 

varuhanterande yrken (V) antas ge ett bättre underlag för att fördela produktionen 

än total sysselsättning (som även inkluderar annan verksamhet än varuproduktion). 

Sysselsatta i varuhanterande yrken (V) har beräknats med stöd av basårets andel (v) 

v (k, r) = V (t=0, k, r) / N (t=0, k, r),                                                           [4] 

 

V (t=1, k, r) = v (k, r) * N (t=1, k, r).                                                          [5] 

                                                   
40 I Kapitel 2 beskrivs förslag till metod för att beakta detta, vid en nedbrytning av nation-

ella data på aggregerad branschnivå (EMEC-sektorer) till den nivå som svarar mot SNI_2 
siffror. 



 

Analys & Strategi 51 
 

 

Slutligen har kommunens andel av regionens antal sysselsatta i varuhanterande 

yrken använts som grund för att fördela produktionen per varugrupp på kommun 

Q (t=1, k, r)  = [V (t=1, k, r) / V (t=1, k, R)] * Q (t=1, k, R).     [6] 

Alternativa fördelningsnycklar 

Nyckel baserad på IVP-data 

Låt oss anta att vi för basåret uppnår syftet att basårsmatrisens rad- och kolumn-

summor, dvs. produktion och förbrukning av respektive varugrupp, kan baseras på 

registerdata. I detta fall kan den befintliga nyckeln, baserad på handelsdata, ersättas 

med nyckel baserad på IVP-data. Denna nyckel är kommunspecifik, och innebär att 

ekvation [3] revideras  

N (t=1, k, r) = j SNI2jkr * N (t=1, j, r).     [3.1] 

Denna kommunspecifika nyckel innebär en korrigerad fördelning av sysselsättning 

per varugrupp, jämfört med befintlig nyckel som är baserad på nationella handels-

data. Den befintliga nyckeln ger en felaktig fördelning, dels pga. att handelsdata 

ger en skev bild av produktionens fördelning på varugrupper inom en näringsgren, 

dels pga. att produktionens fördelning på varugrupper inom en näringsgren inte är 

fix utan varierar mellan kommuner.  

För att få en konsistent fördelning av produktion per varugrupp på kommun, enligt 

ekvation [6], tillämpas motsvarande nyckel på regionnivå för att generera produkt-

ion per STRAGO-region och varugrupp, dvs. 

Q (t=1, k, R) = j SNI2jkR * Q (t=1, j, R)  [2.1] 

Nyckel baserad på data för näringsgren SNI_5 siffror 

Vid skattning av befintliga basårsmatriser har motsvarande beräkning som i ekvat-

ion [2] tillämpats, dvs. den nationella fördelningsnyckeln baseras på näringsgren 

SNI_2 siffror. Nackdelarna med denna nyckel har beskrivits ovan. Ett alternativ till 

den tillämpade nyckeln, om det inte är möjligt att basera nyckeln på kommunspeci-

fika IVP-data, är att utgå från data på en mer detaljerad näringsgrensnivå, SNI_5 

siffror.  

En sådan nyckel har tagits fram inom ramen för det arbete som redovisas i PM 

2010:1. Skälet för att inte tillämpa denna nyckel uppges vara följande: ”Vid kon-

struktionen av dessa fördelningsnycklar har statistiken först aggregerats till 2-

ställig branschnivå (SNI) och sedan översatts till varugruppsnivå med ovan be-

skrivna bransch/varugruppsnycklar. Anledningen till detta är att rAps arbetar med 

sysselsatta på 2-ställig SNI”.  
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Men, att STRAGO och rAps arbetar med SNI_2 siffror är inte något hinder för att 

använda en nyckel baserad på SNI_5 siffror – under förutsättning att produktionens 

sammansättning av branscher på SNI_5 siffror, inom respektive bransch på SNI_2 

siffror,  antas vara densamma som för basåret
41

.  

Fördelen med en nyckel baserad på SNI_5 siffror är att den tar hänsyn till att nä-

ringsgrenarna på nivån SNI_2 siffror har olika sammansättning i olika delar av lan-

det. Nyckeln på nivån SNI_5 siffror blir regionspecifik i detta avseende, även om 

den är konstruerad på nationella data. För basåret (2006) innebär denna nyckel att 

ekvation [3] revideras enligt följande  

N (t=0, k, r) = j SNI5jk * N (t=0, j, r).     [3.2] 

Därefter beräknas antalet sysselsatta i varuhanterande yrken enligt ekvation [4] och 

[5]. Med detta underlag kan vi se hur antalet kommuner med beräknad produktion 

av respektive varugrupp avviker från motsvarande beräkning baserad på nyckeln 

baserad på SNI_2 siffror. Detta åskådliggörs i Figur 21 nedan
42

.  

Om vi teoretiskt tänker oss att produktion av alla varugrupper skulle äga rum i alla 

kommuner blir antalet produktionsdata 9280 (= 32 varugrupper
43

 * 290 kommu-

ner). Enligt den befintliga och tillämpade nyckeln baserad på SNI_2 siffror blir 

antalet produktionsdata 8122, dvs. nästan 90 procent av det maximala antalet. Med 

nyckel baserad på SNI_5 siffror beräknas produktion av Samgods varugrupper äga 

rum i betydligt färre kommuner; antalet produktionsdata uppgår till 4941, drygt 50 

procent av det maximala antalet.  

Nyckeln baserad på SNI_5 siffror innebär att för nästan hälften av alla varugrupper 

beräknas produktion äga rum i mindre än hälften av alla kommuner, och för några 

varugrupper, t ex 21 Gödselmedel och 4 Sockerbetor, beräknas produktion äga rum 

i färre än 20 kommuner. För motsvarande varugrupper innebär nyckeln baserad på 

SNI_2 siffror i de flesta fall att produktion beräknas äga rum i huvuddelen av alla 

kommuner; det gäller t ex för varugrupp 15 Järnmalm.  

                                                   
41 Detta antagande kan naturligtvis ifrågasättas, men på samma grunder kan den tillämpade 
nyckeln baserad på SNI_2 siffror ifrågasättas. I båda fallen förutsätts att basårets fördelning 

bransch/varugrupp också gäller för prognosåret. 
42 Figuren baseras på underlagsdata som tidigare har tagits fram av Magnus Johansson, nu-

mera Trafikanalys (2010), sid 90, fotnot 6.   
43 Samgods varugrupper 13 Råolja och 30 Styckegods ingår ej i dessa data. 
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Figur 21 Antal kommuner med beräknad produktion av Samgods varugrup-
per enligt nyckel baserad på SNI_5 siffror respektive SNI_2 siffror, 
år 2006. Källa: Egna beräkningar baserade på data från MJ.    

 

Anm: ”Ej SNI_2” markerar kommuner där produktion saknas med nyckel baserad på branschnivå SNI_2 siffror. 

8.3 Diskussion och förslag 

En uppenbar konsekvens av att använda nyckeln baserad på SNI_2 siffror är att 

produktionen för så gott som alla varugrupper fördelas ut på alltför många kommu-

ner. För att vid kommande tillfällen ta fram indata till Samgods bör därför befintlig 

tillämpad nyckel ersättas. Det bästa alternativet är en nyckel som baseras på kom-

munspecifika IVP-data. Om detta alternativ inte är tillgängligt bör den nationella 

nyckeln SNI_2 siffror ersättas med nationell nyckel SNI_5 siffror. Låt oss beskriva 

hur det senare alternativet skulle kunna implementeras. 

Först antas att sysselsättningens fördelning på näringsgrenar SNI_5 siffror inom 

respektive näringsgren SNI_2 siffror är densamma som för basåret. Därmed kan 

nyckeln användas för att fördela sysselsatta på varugrupper enligt ekvation [3.2].  

Därefter beräknas antalet sysselsatta i varuhanterande yrken enligt ekvation [4] och 

[5].  

Det avslutande steget, för att fördela produktionen per varugrupp på kommun, för-

utsätter att produktionen per varugrupp och region har beräknats enligt nyckel 

SNI_5 siffror, på motsvarande sätt som den beräknas enligt nyckel SNI_2 siffror i 

ekvation [2] och ekvation [2.1].  

För att genomföra denna beräkning måste vi uppskatta hur produktionen fördelas 

på näringsgrenar SNI_5 siffror inom respektive näringsgren SNI_2 siffror. Denna 
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uppskattning kan göras på olika sätt. En grov uppskattning innebär att produktio-

nens fördelning antas vara densamma som sysselsättningens fördelning för basåret. 

Det innebär att produktion per sysselsatt inom en region antas vara densamma för 

alla delbranscher inom aggregatet på SNI_2 siffror. 

Ett bättre alternativ vore att på nivån SNI_5 siffror använda nationella IVP- och 

sysselsättningsdata för att uppskatta hur produktion per sysselsatt varierar mellan 

delbranscher i riket. Dessa data på nationell nivå kan sedan användas för att upp-

skatta produktionens fördelning på näringsgrenar SNI_5 siffror, med ledning av 

regionala sysselsättningsdata för näringsgrenar SNI_5 siffror. Detta alternativ in-

nebär att produktion per sysselsatt inom en delbransch tenderar vara densamma för 

alla regioner.  

Detta alternativ tillämpas i det parallella FUD-uppdrag som nämndes ovan, ”Indata 

Samgods: PWC- matriser – ny metod och uppdaterade basårsmatriser, samt Va-

ruvärdesmodellen”. 
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9 Från kommun till SAMS-områden 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 4A: Nedbrytning från kommunal nivå 

till SAMS-områden 

9.1 Bakgrund 

Uppdateringen inför Åtgärdsplaneringen 2012 (ÅP 2012) innebar att befolkningen 

per kommun fördelades med stöd av samband mellan befolkningens ålderstruktur i 

kommunen och SAMS-områdenas bostäder indelade efter hustyp och byggnadspe-

riod. För växande kommuner, enligt givet villkor, inhämtades underlag om bo-

stadstillskottets fördelning på områden från respektive kommun. . Detta innebär att 

bland annat rumslig fördelning av bostäder inom en kommun kan utgå från tex 

kommunal planering, men att den totala kommunala befolkningsnivån utgår från 

den av Trafikverket fastlagda nivån. På detta sätt inkluderas i den mån det är möj-

ligt och lämpligt kommunal planering. 

För sysselsättningen per bransch tillämpades dock en konservativ metod som inne-

bar att fördelningen på SAMS-områden för en bransch var oförändad inom respek-

tive kommun. En genomgång av statistik för perioden 2000-2010 som gjorts visar 

dock att den inomkommunala omfördelningen av sysselsättningen inom många 

branscher är mycket stor
44

. Figur 22 visar omfördelning av sysselsättning inom sju 

olika branscher för perioderna 2000-2010 (statistik) och 2010-2030 (nedbrytning 

av nationellt scenario för ÅP 2012).  

Figur 22 Omfördelningmellan SAMS-områden inom respektive kommun, statistik 
2000-2010 och enligt nedbrytning 2010-2030 

 

                                                   
44 Indata till trafikmodeller, från nationella scenarier till fördelning på områdesnivå – meto-

der och erfarenheter (2013), TRV 2013/3395. Den procentuella omfördelningen av X mel-

lan SAMS-områden z inom en kommun r har beräknats som z abs[Xz (t+)-Xz (t)]/2, var-
efter resultatet relaterats till Xr (t). 
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Det står klart att den inomkommunala omfördelningen är klart större i statistiken än 

i nedbrytningen. Till del kan den observerade stora omfördelningen förklaras av att 

en kommun är förhållandevis liten och att historiska data för omfördelningen inom 

en kommun speglar vad som har hänt för specifika företag. Sådana faktorer på 

mikro-nivå kan nedbrytningen inte beakta. Däremot är det möjligt och motiverat att 

analysera systematiska samband mellan markanvändning och transportsystem (till-

gänglighet) och andra viktiga faktorer vid fördelning av arbetsplatser i olika 

branscher. 

9.2 Rumsliga samband för sysselsättning i olika 
branscher  

För analysen av rumsliga samband mellan sysselsättning och befolkningstäthet, 

tillgänglighet mm har tre branschaggregat använts. Dessa aggregat är de samma 

som använts i underlagsarbetet till RUFS 2010: kontorstjänster med krav på 

centralt läge (KC), befolkningsanknutna branscher (BE) och ytkrävande branscher 

(YK).  Analysen gjordes för perioden 2000-2010. 

Tabell 15  Branschgrupper enligt SNI 2002 och indelning i tre branscher 

Branschgrupp SNI 2002 Indelning efter yt- och 

lägesegenskaper 

2 Tillverkningsindustri 20-30, 40-41, 90 YK 

3 Lokala tjänster 50, 52, 92, 93 BE 

4 Kunskapstjänster, finansiella 65-67 KC 

5 Kunskapstjänster, övriga 70-74, 91 KC 

6 Övriga regionala/nationella tjänster 51, 55 YK 

7 Kommunikationsföretag 60-64 YK 

8 Offentlig förvaltning 75 KC 

9 Utbildning 80 BE 

10 Vård och omsorg 85 BE 

 

Analysen har gjorts på kommunnivå (med och utan storstadskommuner) samt på 

SAMS-områdesnivå för Västernorrlands och Stockholms län. I Stockholms län har 

analyser även gjorts för en nivå mellan kommun och SAMS-område, så kallade 

planområden. På kommunnivå erhölls relativt starka samband mellan befolknings-

förändring och sysselsättningsförändring för branschaggregaten KC och BE. För 

aggregatet YK kunde inget samband påvisas.  

På SAMS-områdesnivå kunde däremot inga starka samband påvisas för något av 

branschaggregaten. På planområdesnivå i Stockholms län hittades en relativt stark 

korrelation mellan befolkningsförändring och sysselsättningsförändring för aggre-

gatet BE, för de övriga två aggregaten var korrelationen svagare. Analyser av sam-

band med befolkningstäthet och förändring av denna visade kvalitativt samma re-

sultat som analyserna av samband med befolkningsförändring.  
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Sammantaget har det inte varit möjligt att hitta någon enkel tumregel för att bryta 

ner sysselsättningstillväxt från kommun- till SAMS-nivå, som skulle innebära rim-

ligare resultat än den konservativa metod som användes inför ÅP 2012. På SAMS-

nivå är tillgänglighet den mest lovande förklaringsvariabeln för sysselsättningsför-

ändring av de som undersökts men det är tydligt att fler aspekter behöver beaktas 

vid en nedbrytning.  

Kommunnivå 

I analyserna uteslöts Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner ef-

tersom de påverkar resultatet så starkt i och med kommunernas storlek. Om dessa 

fyra kommuner inkluderas blir förklaringsvärdet för de funna korrelationerna avse-

värt större. Det samband som undersöktes var mellan befolkningsökning och ök-

ning av sysselsatt dagbefolkning inom respektive av de tre branschaggregaten. 

Enligt analysen finns det på kommunnivå en korrelation med förklaringsvärde (R
2
) 

på runt 0,5 mellan ökning av dagbefolkningen i aggregatet KC och befolkningsök-

ning, se Figur 23. Förklaringsvärdet säger att 50 % av skillnaderna i sysselsätt-

ningsförändring inom KC kan ”förklaras” av skillnader i befolkningsförändring. 

Om de fyra största kommunerna inkluderas ökar förklaringsvärdet till 0,87. För 

detta branschaggregat är det inte helt enkelt att avgöra kausaliteten: beror ökningen 

av sysselsättning i aggregatet KC på kommunens/regionens befolkningsökning el-

ler är det så att kommunens/regionens befolkningsökning är en följd av att det 

skapas sysselsättning inom aggregatet KC. Sannolikt är kausaliteten mer av det 

senare slaget. 

Figur 23  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet KC för perioden 2000-2010. 

 

I Figur 24 visas sambandet mellan befolkningsökning och ökning av sysselsätt-

ningen i de befolkningsanknutna branscherna, dvs. aggregatet BE, per kommun.  
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Detta samband uppvisar en tydlig korrelation och ett förklaringsvärde på 0,87. Om 

även de fyra största kommunerna i riket inkluderas ökar förklaringsvärdet till 0,95. 

Denna höga korrelation är förväntad, det är trots allt branscher vars verksamhet är 

befolkningsanknuten som ingår i aggregatet BE. Då borde det också finnas ett 

starkt samband mellan förändringar av sysselsättning inom aggregatet och befolk-

ningsförändring, åtminstone på funktionella regioner. Det Figur 24 visar är att så är 

fallet även på kommunnivå. (OBS! Inne i figuren ska ”KC” ersättas av ”BE”) 

Figur 24  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet BE för perioden 2000-2010. 

 
 

I Figur 25 visas sambandet mellan befolkningsförändring och förändring av syssel-

sättning i branschaggregatet YK. Enligt figuren kan inget samband stärkas på 

kommunnivå utifrån förändringarna 2000-2010 och detta påverkas inte om de fyra 

största kommunerna inkluderas. Det är också ett förväntat resultat eftersom tillväx-

ten av sysselsättning i storstadsregionerna och andra tillväxtregion inte främst har 

varit i ytkrävande branscher. (OBS! Inne i figuren ska ”KC” ersättas av ”YK”). 
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Figur 25  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet YK för perioden 2000-2010. 

 

SAMS-områdesnivå 

För Stockholms och Västernorrlands län har analyser av sambandet mellan befolk-

ningstillväxt och sysselsättningstillväxt även gjorts på SAMS-områdesnivå. Dessa 

två län valdes ut för att två olika regiontyper skulle analyseras, en storstadsregion 

med stor tillväxt och en region med negativ tillväxt.  

På SAMS-områdesnivå har dock inga starka samband mellan befolkningstillväxt 

och sysselsättningstillväxt hittats, inte för något av de tre branschaggregaten. Det 

högsta förklaringsvärdet som beräknades mellan befolkningsökning och sysselsätt-

ningsökning på SAMS-områdesnivå var 0,03. I Figur 26 till  visas resultat för Väs-

ternorrlands län. Förklaringsvärdena i sambanden är snarlika för Stockholms län.  
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Figur 26  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet KC för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Västernorrlands län. 

 

 

Figur 27  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet BE för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Västernorrlands län. 
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Figur 28  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet YK för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Västernorrlands län. 

 

För branschaggregaten KC och YK är resultaten delvis förväntade. Tillväxt av 

sysselsättning inom KC förväntas både i områden med befolkningstillväxt, i de 

fallen blandade stadsområden med både kontor och bostäder byggs, men även i 

områden utan befolkningstillväxt i de fall mer rena kontorsområden tillkommer. En 

stor andel av förändringen sker  ju dessutom i redan befintliga kontorslokaler. 

Förytkrävande branscher, YK, kan man till viss del förvänta sig ett negativt sam-

band i de fall gamla industriområden byggs om till bostadsområden (med eller utan 

kontorslokaler). Vid en stickprovskontroll har funnits att så också varit fallet för ett 

antal områden under perioden 2000-2010. Exempel är delar av Hammarby sjöstad 

och på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. I dessa SAMS-områden har den in-

dustri som legat där tidigare pressats utåt till mindre centrala delar i och med att 

områdena omvandlats. Dock är aggregatet YK relativt brett och en andel av syssel-

sättningen inom branschen är inte industrijobb utan kontorsjobb. Det är en anled-

ning till att det finns exempel på områden med tillväxt i både befolkning och 

sysselsättning inom YK. 

För att undersöka effekten av att aggregatet YK även innehåller kontorssysselsätt-

ning gjordes för Stockholms län en uppdelning av sysselsättningen baserat på yr-

kesstatistik per kommun. Den sysselsättning inom aggregatet YK som var inom 

varuproducerande yrken behålls inom YK medan övriga yrken förs över till aggre-

gatet KC. Denna uppdelning får speciellt stor effekt i Stockholms län där en stor 

andel av de sysselsatta inom industribranscher har yrken som innebär kontorstjäns-

ter, exempel på detta är huvudkontor. Med en sådan uppdelning minskar antalet 

sysselsatta inom branschaggregated YK år 2010 i Stockholms län från 344 000 till 

106 000 personer, en minskning med 238 000 personer eller knappt 70 procent. På 

motsvande sätt ökar sysselsätningen inom KC från 357 000 till 595 000 personer. 
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Denna uppdelning, eller justering, har dock ingen större inverkan på sambandet 

mellan befolkningsförändring och sysselsättningsförändring på SAMS-

områdesnivå, vilket kan ses i Figur 29 till Figur 31. 

    
Figur 29  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-

ning inom branschaggregatet KC för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Stockholms län. 
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Figur 30  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet BE för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Stockholms län. 

 

 

Figur 31  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet YK för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Stockholms län. 

 

Analyser har även gjorts av det rumsliga sambandet per SAMS-område i Stock-

holms län mellan förändring av sysselsatt dagbefolkning per branschaggregat och 

tillgänglighet till arbetskraft. De tillgänglighetsmått som använts för denna analys 

är den så kallade logsumman för alla färdmedel, med bil och med kollektivtrafik. 

Tillgängligheten som användes avser år 2010 och beräknades med trafikmodellen 

LuTRANS (Land-use TRANSport model). LuTRANS är en förenklad version av 
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SAMPERS regionala modell och har bland annat använts för trafikanalyserna i 

samband med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län - RUFS 2010. 

LuTRANS finns för närvarande inte implementerad för Västernorrlands län och 

därför begränsades denna analys till Stockholms län. 

I Figur 32 visas sambandet mellan sysselsättningsförändring för aggregatet KC och 

tillgänglighet med samtliga färdmedel. Som synes är den linjära korrelationen låg, 

dock finns det ett synligt samband. De stora sysselsättningsförändringarna, både 

positiva och negativa, har skett i SAMS-områden med hög tillgänglighet. I områ-

den med låg till medelhög tillgänglighet är förändringarna små. Motsvarande figu-

rer för BE och YK har liknande utseende, dock med mindre spridning i sysselsätt-

ningsförändring för YK för områden med hög tillgänglighet.  

En aspekt att ta i beaktande är att bara cirka 15 procent av SAMS-områdena i 

Stockholms län har en tillgänglighet som understiger index 85 i Figur 32.  Resulta-

ten säger därmed att i områdena med sämst tillgänglighet i Stockholms län tenderar 

sysselsättningen varken öka eller minska. Dessa områden har också bara runt 3 

procent av sysselsättningen i Stockholms län. En annan slutsats blir därmed att 

sysselsättningsförändringarna har skett i de områden som redan hade arbetsplatser, 

vilket inte är överraskande. Indirekt säger också resultaten att det finns ett samband 

mellan att ett SAMS-område har många arbetsplatser och att det har en god till-

gänglighet, vilket också är högst förväntat.  

Figur 32 Samband mellan tillgänglighet år 2010 och ökning av sysselsatt dagbe-
folkning inom branschaggregatet KC för perioden 2000-2010 per SAMS-
område i Stockholms län. 

 

Det har i analyserna inte kommit fram några riktigt starka samband mellan syssel-

sättningsförändring och befolkningsförändring eller tillgänglighet på SAMS-

områdesnivå. Kanhända beror det på att SAMS-områdena är för små för att sam-

banden ska kunna bli stabila, det är för mycket slumpmässiga händelser som spelar 
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in. Det gör att en mellannivå mellan SAMS-område och kommun är intressant att 

undersöka.  

Speciellt för befolkningsanknutna branscher, d.v.s. aggregatet BE, är det rimligt att 

tillväxten för branschaggregatet i ett SAMS-område inte bara beror av befolknings-

tillväxten i samma SAMS-område, utan även i närliggande områden. Ett urval 

gjordes för SAMS-områden inom 1 respektive 3 kilometer från den geografiska 

mittpunkten i varje SAMS-område. Sambandet som analyseras blir därmed mellan 

förändring av sysselsättning inom ett branschaggregat i ett SAMS-område och be-

folkningsförändring i alla SAMS-områden inom 1 respektive 3 km från det aktuella 

SAMS-områdets mittpunkt. Se Figur 33 för resultat för aggregatet BE och avstån-

det 3 km för Västernorrlands län. Resultaten är snarlika för avståndet 1 km och för 

Stockholms län. Inte heller denna analys kunde påvisa några starka samband på 

SAMS-områdesnivå. 

Figur 33  Samband mellan befolkningsökning i SAMS-områden inom 3 km och 
ökning av sysselsatt dagbefolkning inom branschaggregatet BE per 
SAMS-område för perioden 2000-2010 i Västernorrlands län. 

 

Planområdesnivå i Stockholms län 

Planområden är större inomkommunala områden i Stockholms län än SAMS-

områden och administreras av Stockholms läns landsting. Medan det finns cirka 

1300 SAMS-områden i Stockholms län finns det bara runt 220 planområden. Att 

områdena är större än SAMS-områden innebär starkare samband mellan sysselsätt-

ningsutveckling och befolkningsutveckling, vilket bekräftas av resultaten som pre-

senteras i Figur 34 till Figur 36. För de ytkrävande branscherna, YK, finns det inte 

heller på planområdesnivå något samband medan det är relativt svagt för kontors-

tjänster, KC, och starkare för befolkningsanknutna branscher, BE. Om tillgänglig-

het används som förklarande variabel istället för befolkningsförändring fås lik-
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nande resultat. Dock är förhållandet mellan sysselsättningsökning inom KC och BE 

och tillgänglighet inte alls linjärt. Snarare växer sysselsättningsökningen exponen-

tiellt med ökande tillgänglighet för de områden som har en ökning medan syssel-

sättningsökningen är mycket liten för övriga områden oavsett tillgänglighetsnivå. 

För YK har inget starkt samband hittats. I Figur 37 visas resultat för branschaggre-

gat BE. 

Figur 34 Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet KC för perioden 2000-2010 per planom-
råde i Stockholms län. 

 

Figur 35 Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet BE för perioden 2000-2010 per planom-
råde i Stockholms län. 
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Figur 36  Samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatt dagbefolk-
ning inom branschaggregatet YK för perioden 2000-2010 per planom-
råde i Stockholms län. 

 

 

Figur 37  Samband mellan tillgänglighet år 2010 och ökning av sysselsatt dagbe-
folkning inom branschaggregatet BE för perioden 2000-2010 per plan-
område i Stockholms län. 
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10 Om justeringar, uppdateringar mm 

Detta kapitel svarar mot uppdragets Moment 5-7: Justeringar, känslighetsanalyser 

samt partiella uppdateringar  

10.1 Justeringar av den generella metodens resultat 

Framtagningen av socioekonomiska indata till transportmodellerna kan mycket 

översiktligt beskrivas som en process med tillämpning av en generell metodik i 

fyra steg. Utgångspunkten är (1) Nationella scenarier som ger ramarna för befolk-

ning, ekonomi och arbetsmarknad; (2) Nedbrytningen till regional nivå sker med 

stöd av modellramverket STRAGO-rAps; (3) Nedbrytningen från regional nivå till 

kommuner och (4) den slutliga fördelningen av data per kommun till SAMS-

områden görs med schablonmässiga metoder. I processen med att ta fram uppdate-

rade indata för prognosår 2030 och 2050 genomfördes avstämningar med TRV när 

resultat för respektive steg var tillgängliga. Med ledning av de bedömningar som 

TRV redovisade genomfördes vissa justeringar av resultaten i steg (3) och (4), dvs. 

justeringar av fördelning på kommuner av befolkning och sysselsättning, givet 

länstotaler, och fördelning på SAMS-områden, givet kommuntotaler. 

TRV har frågat efter en mer ingående diskussion angående förutsättningar, motiv 

och metodik för justeringar av de resultat som tas fram med den generella metodi-

ken. 

Diskussion 

Regional nivå 

De modellbaserade resultaten på regional nivå (län) är givna ramar för den fortsatta 

nedbrytningen och dessa resultat bör/ska inte justeras. Resultaten är konsistenta 

med givna nationella scenarioförutsättningar och etablerad metod för att generera 

fördelning av befolkning, sysselsättning mm på regional nivå. De modellverktyg 

som används, både på nationell nivå och vid den regionala nedbrytningen, utveck-

las kontinuerligt. Men vid en given tidpunkt måste antaganden och resultat från 

befintliga modellverktyg gälla utan möjlighet till justering/om-fördelning på reg-

ional nivå.  

Det skulle kunna tilläggas att detta gäller för de resultat som ligger till grund för 

Trafikverkets basprognos, inklusive uppdateringar av denna basprognos. Vid even-

tuella känslighetsanalyser, se nedan, kan det vara aktuellt att analysera konsekven-

serna av justerade indata även på regional nivå.  
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Kommunal nivå och SAMS-områdesnivå 

WSP har i en tidigare rapport lämnat några preliminära kommentarer i denna 

fråga
46

. Där framfördes att det kan finnas skäl att genomföra specifika justeringar 

av den generella metodikens resultat. Vid befolkningens fördelning på SAMS-

områden är sådana justeringar redan en del av den generella metodiken, för kom-

muner med stor prognoserad folkökning. I dessa fall inhämtas information om för-

väntat bostadsbyggande. I princip skulle information om planerad ändrad mark-

användning kunna inhämtas även från övriga kommuner.  

De schablonmässiga metoder som används vid fördelning av befolkning och 

sysselsättning på kommuner baseras på fördelning enligt data för senast tillgängliga 

år (basår), samt förändringar av denna fördelning under en historisk period. För-

delningen av befolkning på SAMS-områden styrs av bostadsstocken (befintlig och 

tillskott) per hustyp och byggnadsperiod, medan fördelningen av sysselsättning på 

SAMS-områden helt baseras på basårets fördelning. WSP har i den rapport som 

nämndes ovan framfört att det finns skäl att göra en översyn av den konservativa 

metod som hittills tillämpats vid nedbrytning av sysselsättningen till SAMS-

områden. Detta har berörts i föregående kapitel och slutsatsen är bland annat att 

den konservativa metoden är att föredra utifrån nuvarande kunskapsläge.   

Oavsett metodutveckling i detta avseende kommer det även fortsättningsvis att fin-

nas behov av att inhämta information från företrädare som har relevant kunskap 

och information om förutsättningar på lokal nivå. Regional och kommunal utveck-

lingsplanering är potentiella källor för en sådan informationsinhämtning. Sådana 

planer kan förväntas innehålla relevant information om framtida markanvändning 

som inte kan genereras inom ramen för en generell metod. 

För storstadsregionerna har det vid tidigare nedbrytningar varit praxis att basera 

den inomregionala fördelningen av befolkning och sysselsättning på sådana re-

gionala plandokument, givet de ramar på regional nivå som blivit resultatet vid den 

modellbaserade nedbrytningen av nationellt scenario. För exempelvis Stockholms-

regionen ligger RUFS 2010 till grund för den aktuella inomregionala fördelningen. 

I detta sammanhang har det uppmärksammats att markanvändningen enligt RUFS 

2010 utgår från ett trafiknät som innehåller åtgärder som inte är beslutade. Ef-

tersom socioekonomiska indata ska användas för trafikprognoser, med syfte att ge 

underlag för beslut om åtgärder i transportsystemet, är det inte tillfredsställande om 

planerad framtida markanvändning har förutsatt, och påverkas av, att dessa åtgär-

der redan är genomförda. För att ta reda på i vilken utsträckning markanvändning-

en kan tänkas vara påverkad av åtgärder i transportsystemet som inte är beslutade 

har en modellbaserad analys genomförts, se WSP (2013). Analysen går ut på att 

undersöka om markanvändningen i RUFS 2010 bör justeras för att bättre överens-

stämma med befintligt trafiknät och beslutade åtgärder.    

                                                   
46 Se Anderstig (2013) 
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För kommuner med stor prognoserad folkökning är det som sagt redan praxis att 

vid nedbrytningen inhämta information om förväntat (planerat) bostadsbyggande 

på SAMS-nivå från berörda kommuner (som sedan vid tillämpning anpassas till de 

kommunala ramar som Trafikverket tagit fram i nedbrytningsprocessen). Det är 

svårt att se att det kan finnas något godtagbart alternativ till denna metod. För stor-

stadsregioner inbegriper detta att också inhämta information om bostäder och be-

folkning på kommunnivå. Det kan eventuellt även vara aktuellt för andra växande 

regioner. 

Justeringen, eller kompletteringen, av den generella metodens resultat vid fördel-

ning på kommuner och SAMS-områden, som diskuteras här, avser nedbrytningen 

av nationella scenarier för att ta fram indata till en basprognos. I detta sammanhang 

kan det vara aktuellt att försöka bedöma om den förväntade framtida (planerade) 

markanvändningen är beroende av åtgärder i transportsystemet som inte är beslu-

tade. För en sådan bedömning kan det vara aktuellt att genomföra modellbaserade 

analyser, som i fallet med RUFS 2010.  

För att genomföra avstämningen av framtagna resultat på kommunal nivå och om-

rådesnivå, inklusive komplettering med kommunala/regionala plandokument och 

justeringar, behöver det avsättas betydande resurser, framförallt tidsmässigt. Detta 

moment kan bedömas vara avgörande för att framtagna indata skall vara relevant 

förankrade och därmed uppfattas ha hög legitimitet.  

De nationella scenarioförutsättningarna, och den stegvisa processen för att bryta 

ned dessa till slutgiltiga indata, kommer dock sannolikt att ge en bild som av före-

trädare för vissa regioner och kommuner uppfattas vara inaktuell och missvisande 

– med hänvisning till händelser och skeenden som inte har kunnat beaktas i proces-

sen. Det kan exempelvis handla om tillkommande arbetsställen som bedöms vara 

av stor betydelse för transportefterfrågan; ett annat exempel kan handla om att be-

folkningsökningen i en viss region, enligt senaste statistik, har visat sig vara avse-

värt större än vad motsvarande indata (för genomsnittlig tillväxt) visar.  

Låt oss kalla händelser och skeenden av detta slag för ”nya förutsättningar”. Det är 

mycket tveksamt om dessa bör ligga till grund för justering av indata till en bas-

prognos. Eftersom basprognosen avser transportefterfrågan på lång sikt måste det 

seriöst bedömas om nya förutsättningar är varaktiga i det tidsperspektiv som är re-

levant vid trafikprognoser. En sådan bedömning genomförs lämpligen av ett antal 

oberoende, och av varandra oberoende, experter. Om utfallet av en sådan bedöm-

ning blir att nya förutsättningar bedöms vara relevanta, eller om utfallet av expert-

bedömningarna inte är entydigt, kan dessa nya förutsättningar ligga till grund för 

känslighetsanalyser.  

När nya nationella scenarioförutsättningar och nästa omgång fullständiga indata 

ska tas fram, för en ny basprognos, bör det kunna finnas ett bättre underlag för att 

besluta om dessa ”nya förutsättningar” ska beaktas vid framtagning av nya indata.   
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10.2 Känslighetsanalyser 

I det inledande kapitlet poängterades att underlaget för trafikprognoser är fram-

skrivningar (befolkning, sysselsättning etc.) som är scenariobaserade, betingade på 

olika antaganden, utan att något scenario egentligen kan göra anspråk på att förut-

säga den mest sannolika utvecklingen. Detta kan sägas vara det huvudsakliga moti-

vet för att genomföra känslighetsanalyser i olika avseenden. 

I föregående avsnitt har vi argumenterat för att ”nya förutsättningar”, efter att in-

data till basprognos tagits fram, kan vara ett motiv för att genomföra känslighetsa-

nalyser.  

De antaganden i det nationella basscenariot, som ligger till grund för indata till Tra-

fikverkets basprognos, kan också diskuteras, exempelvis med avseende på kol-

dioxidskatt och energipriser. Andra antaganden än basscenariot i dessa avseenden 

är naturligtvis av stor betydelse för trafikprognoserna. Men konsekvenserna av al-

ternativa antaganden om energipriser kan inte gärna analyseras partiellt; effekten 

av ett högre energipris är att energiintensiva verksamheter blir dyrare och en för-

väntad konsekvens är att hushållens och företagens beteende förändras så att ener-

giintensiva verksamheter minskar i omfattning. Det förutsätts därför att högre 

energipriser får ligga till grund för ett alternativt nationellt scenario som bryts ned 

på regioner, kommuner och områden för att ge indata till alternativ trafikprognos
47

.  

Med känslighetsanalyser avses här trafikprognosens känslighet för alternativa anta-

ganden för de indata som genererar person- och godstransporter, med givna natio-

nella scenarioförutsättningar. Med de exempel som togs upp i föregående avsnitt 

kan det handla om godstransportprognosens känslighet för större godsvolymer, till 

följd av att ett nytt arbetsställe etableras (t ex en ny gruva), eller om persontrans-

portprognosens känslighet för ett större personresande, till följd av en större re-

gional folkmängd. 

I dessa fall bör en partiell analys tillämpas, dvs. det finns inget skäl att ta hänsyn 

till att dessa alternativa indata (egentligen) implicerar andra ramar för produktion, 

befolkning etc. Känslighetsanalysens primära syfte är att uppskatta de direkta tra-

fikmässiga konsekvenserna av ändrade antaganden avseende vissa specifika indata 

till trafikprognosen. Om dessa alternativa antaganden över tid bedöms mer realis-

tiska än motsvarande antaganden i basprognosen bör, som framfördes ovan, dessa 

alternativa antaganden beaktas vid framtagning av nya indata till ny basprognos. 

Känslighetsanalysen bör vara partiell också med avseende på vilka indata som be-

rörs av alternativa antaganden. Av flera skäl kan det vara motiverat att göra en be-

gränsning till de viktigaste faktorerna för trafikgenerering, och använda enkla skal-

faktorer på befintliga indata.     

                                                   
47 Detta var grunden för nedbrytningen av det alternativa Klimatscenariot i LU 2008, se 
Trafikanalys (2010) 
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10.3 Uppdateringar 

Det finns skäl att uppdatera indata när nya befolkningsframskrivningar avviker av-

sevärt (”icke marginellt”) från de förutsättningar som befintliga indata utgår från. 

Om SCB:s justering av föregående års framskrivning är mindre än 1 procent kan 

justeringen bedömas vara marginell. För de årliga framskrivningar för år 2030 som 

SCB redovisat 2003-2013 är avvikelsen från föregående år i genomsnitt 0,6 pro-

cent. De senaste fem åren har dock justeringen flera år varit större än 1 procent.  

SCB:s uppjusterade befolkningsframskrivningar handlar i stor utsträckning om re-

viderade antaganden för nettoinvandringen. Under senare decennier har nettoin-

vandringen (av utlandsfödda) koncentrerats till storstadsregionerna
48

. Relativt stora 

uppjusteringar av befolkningsprognosen innebär därför att befolkningens förvän-

tade fördelning på regioner, kommuner och områden också påverkas. Sambandet 

mellan rikets befolkningstillväxt och befolkningens regionala omfördelning är ett 

samband med några års fördröjning, pga. att nyligen invandrade personer efter 

några år söker sig till främst storstadsregionerna, se Figur 38.  

Figur 38  Årlig befolkningstillväxt i riket 1981-2006 och årlig omfördelning
49

 av be-
folkning mellan kommuner 1987-2012 

 

Uppdaterade indata, med anledning av att SCB:s befolkningsframskrivning har 

reviderats, kan lämpligen genomföras inom intervallet 2-4 år, beroende på hur stora 

revideringarna av SCB:s framskrivning har varit. Metodiken vid en uppdatering 

kan vara densamma som tillämpats vid uppdateringen inför ÅP 2012. Det innebär i 

korthet att med nya förutsättningar för befolkningsutvecklingen skriva fram ar-

betsmarknad och ekonomi med samma förutsättningar för produktivitet och struk-

turomvandling som i senaste LU-baserade indata. Det är samma metodik som Kon-

junkturinstitutet tillämpar, se Konjunkturinstitutet (2012b, 2013).   

                                                   
48 Sveriges befolkning ökade med ca 650 000 mellan 2001 och 2012, varav nästan 70 pro-

cent var utlandsfödda. Av det ökade antalet utlandsfödda svarar de tre storstadslänen för 

tillsammans 64 procent, varav hälften i Stockholms län.   
49 Omfördelningen görs enligt samma princip som beskrivs i kapitel 9. 

y = 0.0005ln(x) + 0.0063
R² = 0.8038
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Bilaga 1  Regionala indelningar 

LA-regioner 1-81 
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Län och STRAGO-områden  

 

 

Län 
 

STRAGO-område 

    01 Stockholms län 
 

Stockholm 

03 Uppsala län 
 

Östra Mellansverige 

04 Södermanlands län 
 

Östra Mellansverige 

05 Östergötlands län 
 

Östra Mellansverige 

06 Jönköpings län 
 

Småland 
 07 Kronobergs län 

 
Småland 

 08 Kalmar län 
 

Småland 
 09 Gotlands län 

 
Småland 

 10 Blekinge län 
 

Sydsverige 

12 Skåne län 
 

Sydsverige 

13 Hallands län 
 

Västsverige 

14 Västra Götalands län 
 

Västsverige 

17 Värmlands län 
 

Norra Mellansverige 

18 Örebro län 
 

Örebro+Västmanland 

19 Västmanlands län 
 

Örebro+Västmanland 

20 Dalarnas län 
 

Norra Mellansverige 

21 Gävleborgs län 
 

Norra Mellansverige 

22 Västernorrlands län 
 

Mellersta Norrland 

23 Jämtlands län 
 

Mellersta Norrland 

24 Västerbottens län 
 

Övre Norrland 

25 Norrbottens län 
 

Övre Norrland 
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Bilaga 2  EMEC:s branschindelning 

EMEC:s branschindelning 

Bransch i EMEC SNI 2002 

Jordbruk 01 

Fiske 05 

Skogsbruk 02 

Gruvdrift 10-14 

Övrig industri 15-20 

Jord- och stenvaruindustri 26 

Massa- och pappersindustri 21-22 

Läkemedelsindustri 244, 245 

Kemisk industri 24 exkl. 244, 245 

Järn- och stålindustri 271-273 

Metallvaruindustri 274, 275 

Verkstadsindustri 28-36 

Petroleumraffinaderier 23 

Elproducenter 401 

Fjärrvärmeverk 403 

Gasvaruproducenter 402 

Vatten- och avloppsverk 41 

Byggnadsindustrin 45 

Transportindustrin, järnväg 601 

Transportindustrin, passagerare 6021-6023 

Transportindustrin, lastbil 6024 

Transportindustrin, sjö 61 

Transportindustrin, flyg 62 

Stödtjänster, post och tele 63-64 

Tjänstebranscher 50-55, 65-67, 71-74, 80-85, 90-95 

Bostadssektorn 70 

Offentlig sektor  
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WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster 

för samhälle och miljö. Med drygt 250 kontor världen över och mer 

än 11 500 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i 

Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs hu-

vudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, 

USA, Afrika och Asien. 

 

 I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 

1900 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområ-

den: WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environ-

mental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbygg-

nad och WSP Systems. 


