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Sammanfattning

Modellramverket STRAGO-rAps har utvecklats för att göra regionala nedbrytning-
ar av nationella scenarier, t ex Långtidsutredningen. Avsikten är dels att kunna be-
skriva regionalekonomiska konsekvenser av nationella scenarier, dels att förse de
nationella person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods med indata.
Styrkan med STRAGO är att den hanterar allmänna jämviktseffekter och agglome-
ration, vilket gör att produktionens regionala fördelning blir bättre teoretiskt för-
ankrad än vid en direkt regional nedbrytning av den nationella produktionen. I rap-
porten redovisas ett FOI-projekt1 som rör STRAGO; dels har modellen utvecklats i
vissa avseenden, dels har modellen kalibrerats mot mer aktuella data.

Modellen har utvecklats inom tre olika områden: 1) rumsligt och sektoriellt fixerat
�ΓΖΘΙΓΠς��ΜΧΡΚςΧΝ�Η{Τ�ΥΓΜςΘΤΠ�∝,κΤΠΟΧΝΟ�ΘΕϑ�ΥΜΤΘς∝, 2) en ny uppdelning av sektorer
i STRAGO som dels skall harmoniera med varugruppsindelningen i Samgods, dels
introducera en disaggregering av tjänsteproduktionen, 3) modellen kalibreras mot
data med 2010 som basår och den regionala fördelningen av produktion och export
kalibreras i värdetermer istället för i kvantitetstermer, som det var gjort tidigare.

I den ursprungliga formuleringen av modellen hanterades kapital som rumsligt
bundet, men inte sektoriellt. Ett potentiellt problem med detta är att modellen vid
framskrivningar på lång sikt kan generera en orimlig omflyttning av produktionen.
Detta blir särskilt problematiskt för en sektor som Järnmalm, där produktionen lig-
ger där resursen finns. Därför har just denna sektor behandlats i särskild ordning,
med en kapitalstock som är sektorspecifik och regionalt fixerad och som är exogen
till modellen.

I den nya uppdelningen av produkter och sektorer i STRAGO har modellens tidi-
gare 14 sektorer utökats till 26. Av de tidigare 14 sektorerna byggde 12 på varu-
gruppsindelningen STAN. Dessa har nu disaggregerats till 16 som avser att harmo-
niera med indelningen i både Samgods och den nationella IO-tabellen. Tidigare
ΗΧΠΠΥ�ΓΠ�Ο[ΕΜΓς�ΥςΘΤ�ΥΓΜςΘΤ�≥φΞΤΚΙς≥ för alla produkter som inte klassificeras som
varor, det vill säga tjänster och byggverksamhet, samt en transporttjänstesektor.
Den stora ΥΓΜςΘΤΠ�≥Övrigt≥ har nu disaggregerats till 9 olika tjänstegrupper. Det gör
det bland annat möjligt att ta hänsyn till att vissa typer av tjänster har en mer lokal
marknad, medan andra tjänster har en nationell eller internationell marknad.�

1 Detta forsknings- och utvecklingsprojekt har finansierats av Trafikverket.
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I den ursprungliga versionen av STRAGO kalibrerades modellen för att replikera
nationella Input-Output (IO) data för år 2000. Modellen kalibrerades också mot
data för den regionala fördelningen i kvantitetstermer för produktion av de 12 va-
rugrupperna. Eftersom ett huvudsakligt användningsområde för modellen är att
medverka vid regional nedbrytning av nationella scenarier är det viktigt att mo-
dellen snarare replikerar regionala P-C-data i värdetermer. Anledningen är att mo-
dellen skall interagera med Raps-modellen som arbetar med värdetermer och bryter
ned STRAGO:s regionala resultat på en finare geografisk nivå.

Den nya versionen av STRAGO är kalibrerad mot IO-data för år 2010, samt nya
PC-data (för varugrupper) som också avser år 2010, hämtade från de data (SCB)
som ligger till grund för utvecklingen av nya basårsmatriser. Till skillnad mot tidi-
gare är de nya IO- och PC-data inbördes konsistenta.

Den regionala fördelningen av den nationella produktionen enligt IO-tabellen 2010
baseras för tillfället till stor del på sysselsättningsdata. För varugrupper inom gruv-
och tillverkningsindustri används data för totalt antal sysselsatta inom varuhante-
rande yrken i respektive bransch på SNI 5-siffernivå.

Transportkostnader per varugrupp har uppdaterats för att överensstämma mot
SAMGODS. I de fall som STRAGO:s varugrupper är aggregat av SAMGODS va-
rugrupper har transportkostnaderna summerats över dessa. Dessa data ger trans-
portkostnadsandelar per varugrupp, som används vid kalibrering av transportkost-
nadspåslaget per varugrupp i STRAGO.

Syftet med de två testscenarios som redovisas i rapporten är att illustrera hur
STRAGO fungerar. Tanken med dessa två starkt förenklade scenarier är att påvisa,
och ge en intuitiv förståelse för, olika effekter som uppstår i modellen. Det första
testscenariot bygger på ett antagande om ett ökat arbetskraftsutbud, där framförallt
storstadsregionerna växer snabbt i förhållande till andra regioner. Det andra test-
scenariot tittar på effekter av att koldioxidskatter införs i modellen.  De resultat
som presenteras skall tolkas som resultat av kontrafaktiska analyser, inte vad som
händer i svensk ekonomi.

De huvudsakliga steg som tagits vad gäller modelluppdatering rör disaggregering
av framförallt tjänstesektorn och kalibrering av modellen mot ett nytt basår. Men,
det finns en avvägning som behöver göras när det gäller graden av disaggregering.
I den andra vågskålen finns önskemål om precision i och tillgång till indata, och en
hanterbar modellkomplexitet.
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Nedbrytningen av indata för kalibrering av regional produktion och export baseras
till stor del på sysselsättningsdata.  Hur väl detta förfarande fungerar är något som
bör undersökas. En alternativ källa är att använda Raps-databasen. Ekonomiska
data från denna databas för år 2010 var inte tillgängliga vid genomförandet av detta
projekt, men databasen håller för närvarande på att uppdateras med uppgifter för år
2008-2013. En fördel med att använda dessa ekonomiska data per bransch och län
år 2010 är att de är avstämda mot Regional- och Nationalräkenskaperna.

En annan aspekt som berör kalibrering av modellen handlar om hur lokalt bundna
tjänsterna är. Vissa tjänster har större benägenhet att handlas mellan regioner me-
dan andra är betydligt mer regionalt bundna. Nuvarande kalibrering av modellen
har inte tagit hänsyn till detta, vilket givetvis är en brist. Däremot har modellen
förberetts för att möjliggöra en sådan kalibrering i framtiden.

Vad det gäller handelsflöden av varor finns det faktiskt en möjlighet att validera
den kalibrerade modellen mot data från Varuflödesundersökningen. I kalibreringen
av modellen har vi använt en regional fördelning av produktionen och IO-data och
tillsammans kommer dessa data att implicera ett regionalt mönster för förbrukning-
en av varor, endera i form av insatsvaror till produktionen eller via hushållens ef-
terfrågan. Dessa data skulle kunna jämföras mot produktions- och förbrukningsdata
som tagits fram i samband med skattningen av Trafikverkets PWC-matriser. VFU-
data och/eller PWC-matriser skulle kunna användas för att validera de handelsflö-
den mellan regioner som uppstår i STRAGO. En sådan validering skulle indikera
om det finns behov av att kalibrera om modellen med avseende på handelsmönster.

Slutligen, många av modellens parametrar kalibreras mot data, men det finns en
grupp av parametrar som sätts utifrån skattade värden som återfinns i litteraturen,
nämligen elasticiteter. Det vore självfallet önskvärt att erhålla skattade elasticiteter,
speciellt Armington-elasticiter och elasticiteter för olika typer av varieteter av varor
på svenska data.

�

�
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�
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1 Bakgrund
Den rumsliga allmän jämviktsmodellen STRAGO beskrivs i Sundberg (2009).
Samma år presenterades ett modellramverk där STRAGO länkas till den fler-
regionala IO-modellen rAps, Anderstig och Sundberg (2009). I korthet är syftet
med att kombinera de båda modellerna att dra nytta av respektive modells fördelar
vid regionalekonomiska framskrivningar och analyser2.
Figur 1 Länkning mellan STRAGO och rAps i tidigare nedbrytning av LU

Modellramverket STRAGO-rAps har utvecklats för att göra regionala nedbrytning-
ar av nationella scenarier, t ex Långtidsutredningen. Avsikten är dels att beskriva
regionalekonomiska konsekvenser av dessa scenarier, dels att förse de nationella
person- och godstransportmodellerna med indata som följer dessa nationella scena-
rier. För det senare ändamålet är det en fördel med IO-modeller (rAps) att de tillå-
ter en hög grad av disaggregering, exempelvis antalet branscher och regioner som
representeras i modellen. Styrkan med STRAGO är att den hanterar allmänna jäm-
viktseffekter och agglomeration, vilket gör att produktionens regionala fördelning
blir bättre teoretiskt förankrad än vid en direkt regional nedbrytning av den nation-
ella produktionen.

I Figur 1 är modellen STRAGO blåmarkerad för att ange att denna rapport enbart
behandlar vidareutveckling och kalibrering av modellen STRAGO. Däremot har
det  arbete  som  presenteras  utförts  med  tanke  på  att  modellen  skall  behålla  och  i
viss mån stärka sin relevans, som en del av modellramverket för att göra regionala

2 Intressant att notera är att mjuklänkningen mellan allmän jämviktsmodellen EMEC och
energisystemmodellen TIMES-Sweden har gΓΠΘΟΗ{ΤςΥ�ΟΓΦ� ΝΚΜΠΧΠΦΓ� Υ[ΗςΓ�≥♠ att få mo-
dellerna att samverka på ett transparent sätt samtidigt som respektive modells styrkor bibe-
ϑµΝΝΥ≥��ΥΓ�∃ΓΤΙ�Ο�ΗΝ���������
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disaggregeringar av nationella scenarier. Utvecklingen av modellen är beroende av
den modellstruktur som den avses användas inom.

Det bör även nämnas att modellramverket, som visas i Figur 1, visar att transport-
kostnader från SAMGODS används som indata till STRAGO, men det finns ingen
direkt länk mellan modellerna3. I tidigare användning av modellstrukturen har
STRAGO kalibrerats för att vara konsistent mot SAMGODS vid basåret, däremot
har inte modellerna interagerats vid framskrivning av nationella scenarios. Detta
förhållande tas upp i den avslutande diskussionen i denna rapport.

Denna rapport redovisas den del av FOI-projektet4 som avser  STRAGO;  dels  har
modellen utvecklats i vissa avseenden, dels har modellen kalibrerats mot mer aktu-
ella data. I kapitel 2 diskuteras kalibrering och validering av denna typ av modeller,
både principiellt och specifikt för STRAGO. Kapitel 3 beskriver i vilka avseenden
och hur modellen har vidareutvecklats. Motiv och underlagsdata för kalibreringen
behandlas i kapitel 4, och resultaten från kalibreringen redovisas översiktligt i kapi-
tel 5. I kapitel 6 presenteras tillämpningen av modellen i två testscenarios. I kapitel
7 följer en avslutande diskussion.

2 Kalibrering och validering av SCGE-
modeller

Lundqvist och Mattsson (2002) karaktäriserar validering av modeller i fyra olika
typer: praktisk, teoretisk, intern och extern validering. Oftast argumenteras det att
CGE och SCGE-modeller har sin styrka i den teoretiska valideringen, som handlar
om modellens teoretiska fundament, och huruvida modellen tar hänsyn till kausala
samband som man förväntar sig vara viktiga. En jämförelse kan göras mot input-
output-modeller som inte tar explicit hänsyn till priser och kvantiteter, vilka be-
stäms på interagerande marknader, och därmed inte kan representera kausala sam-
band mellan dessa. SCGE-modeller använder sig av mikroekonomisk teori för att
fånga just dessa kausala samband.

Som berörs i Sundberg (2009) förekommer intern och extern validering av SCGE-
modeller alltför sällan. Intern validering handlar om hur väl en modell passar det
data den har estimerats på, och hur känslig modellen är för ändringar i exogena

3 Som framgår av Figur 1 används inte transportkostnader från persontransportmodellen
Sampers som indata till Raps.
4 FOI-ΡΤΘΛΓΜςΓςΥ� ΧΠΦΤΧ�ΦΓΝ��≥φΞΓΤΥ[Π�ΧΞ�Τ#ΡΥ�ΘΕϑ�564#)1-Τ#ΡΥ≥��ΤΓΦΘΞΚΥΧΥ� Κ�ΤΧΡΡΘΤςΓΠ�
STRAGO, Raps och PINGO - modeller för regionalekonomiska beräkningar och fram-
skrivningar.
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variabler. Eftersom SCGE-modellers parametrar inte estimeras mot data utan ka-
libreras finns det inget utrymme för den först nämnda typen av intern validering;
ofta innehåller modellerna lika många parametrar som datapunkter, och anpassas
perfekt till dessa data. Däremot är känslighetsanalyser med olika testscenarios
lämpligt att genomföra för att förstå implikationerna av centrala modellparametrar.

Extern validering handlar om att tillämpa modellen för att göra prognoser eller gå
bakåt i tiden (backcasting), dvs. försök att använda modellen för att säga något om
data som ligger bortom de data som använts för att kalibrera modellen. Detta är en
definitiv möjlighet, exempelvis kan man tänka sig att göra backcasting och jämföra
mot tidigare nationella input-output-tabeller, eller göra prediktioner av handels-
mönster och utvärdera mot data från varuflödesundersökningar som inte använts.

Både intern och extern validering av CGE-modeller har betydande relevans för att
tydliggöra både modellers brister och styrkor. Även om varje enskild modell, av
praktiska skäl, inte kan valideras eller utvärderas i alla tänkbara dimensioner, så är
detta ett fält som diskuteras och utvecklas inom CGE-litteraturen, se exempelvis
Dixon & Rimmer (2013) och Giesecke & Madden (2013).

Dixon & Rimmer (2013) avslutar sitt abstract med följande meningar:

″6ϑΚΥ�ΨΘΤΜ�ΦΓΟΘΠΥςΤΧςΓΥ�ςϑΧς�%)∋�ΟΘΦΓΝΥ�ΕΧΠ�ΡΤΘΦΩΕΓ�ΗΘΤΓΕΧΥςΥ�Χς�Χ�ϑΚΙϑΝ[�

dis-aggregated level that comfortably beat non-model-based trend forecasts.
It also demonstrates that there is considerable potential for improved CGE
forecasts through conscientious data work and improved methods for pro-
ΛΓΕςΚΠΙ�ςΤΓΠΦΥ�ΗΤΘΟ�ϑΚΥςΘΤΚΕΧΝ�ΥΚΟΩΝΧςΚΘΠΥ�ΚΠςΘ�ΗΘΤΓΕΧΥςΚΠΙ�ΥΚΟΩΝΧςΚΘΠΥ�≥������

Vad gäller kalibreringen av SCGE-modeller gäller det ofta att en stor uppsättning
parametrar behöver anpassas mot data. Givetvis betyder detta att modellens para-
metrar justeras för att passa just utgångsläget, eller basåret. En naturlig fråga är
därmed hur relevanta dessa parametrar är vid exempelvis en framskrivning, pro-
jektion, av ekonomisk aktivitet.

På lång sikt förändras både produktsammansättningar och konsumtionsmönster.
Det är klart att om historiska data inte har någon relevans för att beskriva morgon-
dagen, då kan projektioner in i framtiden svårligen göras. Om produktions- och
konsumtionsmönster däremot förändras systematiskt över tiden finns det däremot
hopp. I de fall när STRAGO tillämpas för att göra regionala nedbrytningar av na-
tionella scenarios är de typiska framtidsbeskrivningarna på nationell nivå av typen,
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sektor 1 ökar med x procent per år, sektor 2 med y osv. Denna typ av scenarios ger
att det är kontinuerliga förändringar, som definitivt är systematiska över tiden.

Dessa nationella scenarios ligger till grund för den regionala nedbrytningen, men
som en del av arbetet med att göra regionala nedbrytningar ligger även ett omka-
libreringsarbete av modellen. Detta betyder att alla modellens parametrar inte
längre är  låsta  till  basåret,  utan de anpassas för  att  modellen skall  vara konsistent
med de makroprojektioner som scenariot innebär.  En kalibrering av data där trans-
portkostnader enligt IO-tabellen är försumbara (tjänstesektorn) avspeglar inte verk-
ligheten eftersom exempelvis tidsvärden och tidskostnader för tjänsteresor inte
finns representerade i IO.

Många av de parametrar som kalibreras, dvs. IO-parametrar och dyl., kalibreras
mot aggregerade data där osäkerheten är relativt liten. Aggregerade data ger dock
en sammansättningseffekt som är olika i olika regioner. Det finns en balans mellan
dessa två. Tillgång på data och användning av modellen avgör balansen.
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3 Utveckling av STRAGO
I huvudsak kan man sammanfatta att den modellutveckling som genomförts har
skett inom tre olika områden: 1) rumsligt och sektoriellt fixerat (exogent) kapital
för sektorn ∝Järnmalm och skrot∝, 2) en ny uppdelning av sektorer i STRAGO som
dels skall harmoniera med varugruppsindelningen i Samgods, dels introducera en
disaggregering av tjänsteproduktionen, som tidigare beskrevs av enbart en aggrege-
rad tjänstesektor, 3) modellen kalibreras mot data med 2010 som basår och den
regionala fördelningen av produktion och export kalibreras i värdetermer istället
för i kvantitetstermer, som det var gjort tidigare.

I beskrivningen av modellutvecklingen och kalibreringen nedan används doku-
mentationen av STRAGO (Sundberg 2009), som utgångspunkt. De förändringar
som gjorts beskrivs och motiveras, samt presenteras med de nya modellekvationer
som införts samt vilka ekvationer som ersatts i den ursprungliga formuleringen.

3.1 Rumsligt och sektoriellt fixerad kapitalstock
I den ursprungliga formuleringen av modellen hanterades kapital som rumsligt
bundet, men inte sektoriellt. Ett potentiellt problem med detta är att när modellen
används för långa framskrivningar av scenarios, in i framtiden, så kan produktion-
en flyttas från en region till en annan i orimligt stor utsträckning. Speciellt proble-
matiskt blir detta då man betraktar en sektor som Järnmalm, som till stor del är be-
roende av utvinning av en naturresurs som ligger fast i marken. Produktionen lig-
ger där resursen finns. Därför har just denna sektor behandlats i särskild ordning,
med en kapitalstock som är sektorspecifik och regionalt fixerad och som är exogen
till modellen.

I modellen är det hushållen som äger kapitalet som används för produktion och i
den ursprungliga modellen modelleras detta genom att hushållen i en region gör
investeringsbeslut kring hur stor kapitalstock som de skall hålla för att tillgodose
företagens efterfrågan av kapital. Detta arbetssätt har behållits, med den föränd-
ringen att hushållen förfogar över en del kapital som är fixerat, det vill säga att det
inte påverkas av investeringsbeslut. Tekniskt modelleras detta som att hushållen
försöker att maximera nyttan av sin konsumtion över tiden och gör investeringar
därefter, givet den inkomst de får från arbete, investerat kapital, fixerat kapital, och
transfereringar. Hushållen optimerar enligt följande
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Hushållen optimerar sin diskonterade nytta från konsumtion, givet att de tar hänsyn
till budgetvillkoret. Budgeten som hushållen har omfattar inkomst av kapital, in-
komst av fixerat kapital, arbetsinkomster, och eventuella transfereringar. Utgifterna
som återfinns i högerledet av budgetvillkoret beskriver kostnaderna för konsumtion
och investeringar för att upprätthålla kapitalstockarna samt göra investeringar.

Det som skiljer sig från föregående formulering av hushållsoptimeringsproblemet i
modellen är budgetvillkoret som nu har förändrats. Hushållet har nu en kapitalin-
komst Fix Fix

rt rtk w  av det fixa kapitalet, dessutom har de utgifter för att hålla detta ka-

pital, vilket finns representerat i högerledet av budgetvillkoret, som har ändrats
med ( 1)( (1 ) )C Fix Fix

rt r t rtp k kΦ .

Första ordningens optimalitetsvillkor för hushållet ger dels återigen Euler-
Ekvationen (12) i Sundberg (2009), som inte förändras, dels det nya budgetvillko-
ret som ersätter Ekvation (13) i Sundberg (2009). Ekvation (13) ersätts således med

( 1) ( 1)

(c ), t

där (1 )( )

K Fix Fix L C
rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt

Fix Fix
rt r t r t rt rt

k w k w l w g p

k k k kΦ

 '

& ζ
     (13*)

Utöver hushållens förändrade budgetvillkor, har modellen förändrats på kapital-
marknadssidan. Det finns nu två typer av kapital, en som är fixerad ifrån hushållens
perspektiv och som betraktas som exogent till modellen, och en som bestäms av
hushållens investeringsbeslut enligt ovan.

Enligt formeln ovan beskrivs kapitalförändringar mellan år t och t+1 av rt& ; dessa

kapitalförändringar påverkar även jämviktsekvation (19) i Sundberg (2009), där
den nya definitionen av kapitalförändringar enligt (13*) ovan skall användas.

För att bestämma jämviktspriserna K
rtw  och Fix

rtw , för de två typerna av kapital,

måste vi ställa upp villkor för marknadsjämvikt för båda dessa typer av kapital, det
vill säga att utbudet är lika stort som efterfrågan för respektive typ av kapital. Ek-
vation (24) i Sundberg (2009) har därför ändrats till
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7
7 7

, 1,..., 1

, 1,..., 1

Ki i KF
r r r r

i
Fix K
r r r

k b x b f r R

k b x r R
ψ

  

  

∝
        (24*)

Den första ekvationen beskriver att utbud av investerat kapital är lika stort som ef-
terfrågan medan den andra ekvationen ger samma relation för det fixerade kapitalet
som används i sektor 7 (Järnmalm). I ekvationerna ovan beskriver Ki

rb  kapitalefter-

frågan hos sektor i i region r per enhet produktion i motsvarande sektor, medan i
rx

är antalet producerade enheter, f är antalet enheter som produceras av den nation-

ella transportservice-sektorn i modellen. Notera att tidsindex har undertryckts i ek-
vation (24), precis som i framställningen i Sundberg (2009). Ekvationerna gäller
dock för varje given tidpunkt i modellen.

SCGE-modellen STRAGO beskrivs av ekvation (1)-(25) i Sundberg (2009). Mo-
dellen ges nu av samma ekvationer men där ekvationerna (13), (19) och (24) har
ändrats enligt ovan.

3.2 Uppdelning av sektorer
I den nya uppdelningen av produkter och sektorer i STRAGO har modellens tidi-
gare 14 sektorer disaggregerats till 26. Av de tidigare 14 sektorerna byggde 12 på
varugruppsindelningen STAN. Utöver dessa fanns en mycket stor ΥΓΜςΘΤ� ∝Övrigt∝
som fångade alla produkter som inte klassificeras som varor, det vill säga tjänster
och byggverksamhet, samt en transporttjänstesektor. De 12 varugrupperna har dis-
aggregerats och representeras av 16 olika varugrupper, medan den stora Övrigt sek-
torn har disaggregerats till 9 olika tjänstegrupper, se Tabell 1 nedan.

Detta val av indelning av sektorer i STRAGO diskuteras vidare i avsnitt 4.2. Dis-
aggregeringen av modellens sektorer påverkar i sig inte den principiella beskriv-
ningen av modellen som finns i Sundberg (2009).
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Tabell 1  Gammal och ny produktindelning i STRAGO

]χΨ�&ϑ�

WƌŽĚƵŬƚŝŶĚĞůŶŝŶŐ�

'ĂŵŵĂů� EǇ�
ŬŽĚ� �ĞŶćŵŶŝŶŐ� ŬŽĚ� �ĞŶćŵŶŝŶŐ �

ϭ� :ŽƌĚďƌƵŬ� ϭ� :ŽƌĚďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�
Ϯ� ZƵŶĚǀŝƌŬĞ� Ϯ� ZƵŶĚǀŝƌŬĞ�
ϯ� dƌćǀĂƌŽƌ� ϯ� dƌćǀĂƌŽƌ�
ϰ� >ŝǀƐŵĞĚĞů� ϰ� >ŝǀƐŵĞĚĞů �
ϱ� ZĊŽůũĂ�ŽĐŚ�ŬŽů� ϱ� ZĊŽůũĂ�ŽĐŚ�ŬŽů �
ϲ� KůũĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͕�ŝŶŬů͘�ƚũćƌĂ� ϲ� DŝŶĞƌĂůŽůũĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�
ϳ� :ćƌŶŵĂůŵ�ŽĐŚ�ƐŬƌŽƚ� ϳ� :ćƌŶŵĂůŵ�ŽĐŚ�ƐŬƌŽƚ �
ϴ� DĞƚĂůůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϴ� DĞƚĂůůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ �
ϵ� WĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ŵĂƐƐĂ� ϵ� WĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƉƉĞƌƐŵĂƐƐĂ�
ϭϬ� :ŽƌĚ͕�ƐƚĞŶ�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚ� ϭϬ� �ĞŵĞŶƚ͕�ŬĂůŬ�Ž�ďǇŐŐŶĂĚƐŵĂƚĞƌŝĂů�

� � ϭϭ� :ŽƌĚ͕�ƐƚĞŶ�Ž�ĂŶŶĂŶ�ƌĊ�Ž�ŽďĞĂƌď͘�ŵŝŶĞƌĂů�
ϭϭ� <ĞŵŝŬĂůŝĞƌ� ϭϮ� <ĞŵŝŬĂůŝĞƌ�
ϭϮ� &ćƌĚŝŐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϭϯ� DĂƐŬŝŶͬĂƉƉĂƌĂƚ�Ž�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵ͘�н�ĚĞůĂƌ�

ϭϰ� �ƌďĞƚĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůů�
ϭϱ� DĂƐŬŝŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�Ž�ŵŽƚŽƌ�н�ƚŝůůďĞŚƂƌ �
ϭϲ� PǀƌŝŐĂ�ĨćƌĚŝŐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ �

ϭϯ� PǀƌŝŐƚ�� ϭϳ� ZĞƉ͘�ŽĐŚ�ŝŶƐƚĂůů͘�Ăǀ�ŵĂƐŬ͘�ŽĐŚ�ĂƉƉ͘�

ϭϴ� �ů͕�ŐĂƐ͕�ǀćƌŵĞ͕�ŬǇůĂ͕�ǀĂƚƚĞŶ �

ϭϵ� �ǇŐŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

ϮϬ� ,ĂŶĚĞů �

� � Ϯϭ� ,ŽƚĞůů�ŽĐŚ�ƌĞƐƚ͘ �͕ŬŽŶƐƵŵĞŶƚƚũćŶƐƚĞƌ�

ϮϮ� /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬ͕͘�ĨƂƌĞƚĂŐƐƚũ͘�

Ϯϯ� KĨĨĞŶƚůŝŐ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ �

Ϯϰ� hƚďŝůĚŶŝŶŐ�

Ϯϱ� sĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ�

ϭϰ� dƌĂŶƐƉŽƌƚ� Ϯϲ� dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŽĐŚ�ŵĂŐĂƐŝŶĞƌŝŶŐ� �

3.3 Kalibrering i värdetermer
I den ursprungliga versionen av STRAGO kalibrerades modellen så att den replike-
rade nationella IO-data för år 2000. Utöver detta kalibrerades modellen mot den
regionala fördelningen av produktionen av de 12 varugrupperna mot Production-
Consumption data i kvantitetstermer. Eftersom ett av de huvudsakliga använd-
ningsområdena för modellen är att assistera vid regional nedbrytning av nationella
scenarier, såsom scenarios från Långtidsutredningen, är det viktigt att modellen
snarare replikerar regionala Production-Consumtion data i värdetermer. Anled-
ningen till detta fokus på värdetermer är att modellen skall interagera med Raps-
modellen som arbetar med värdetermer och bryter ned STRAGO:s regionala resul-
tat på en finare geografisk nivå. Detta betyder att hela modellkedjan från långtids-
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utredningens resultat genererade av exempelvis EMEC ner till kommunalt ned-
brutna resultat via STRAGO och Raps arbetar och kommunicerar i värdetermer.
Det är de regionala produktionsmönstren från STRAGO, i värdetermer som kom-
municeras till Raps för vidare nedbrytning. I slutändan av modellkedjan kommer
en konvertering av värden till ton, där regionaliserade varuvärdesprognoser kan
ligga till grund för denna konvertering.

Den ursprungliga kalibreringen av STRAGO beskrivs av ekvationerna (26)-(34) i
Sundberg (2009). Kalibreringen bestod där i att modellens parametrar anpassades
så att den nationella input-output matrisen för år 2000 uttryckt i STRAGO:s upp-
delning av sektorer: de tolv STAN-varugrupperna, en sektor ≥φΞΤΚΙς≥� samt en
transportsektor. Den regionala distributionen av den nationella exporten och pro-
duktionen inom varje varugrupp kalibrerades mot Production-Consumption data
uttryckt i kvantiteter, förutom för den ekonomiskt betydande Övrigt sektorn vars
regionala distribution kalibrerades i värdetermer med hjälp av data från Nationalrä-
kenskaperna. Slutligen kalibrerades transportsektorns användning med hjälp av IO-
data, samt de olika varugruppernas transportanvändning mot resultat ifrån Sam-
gods-modellen.

Det som nu har förändrats är alltså att den regionala fördelningen av export och
produktion har kalibrerats med utgångspunkt ifrån värdetermer istället för kvantite-
ter, som tidigare var fallet, och detta gäller för alla STRAGOS sektorer. Tekniskt
sett har detta implementerats genom att förändra ekvation (28)-(30) som beskriver
hur modellen matchas mot regionala export- och produktions andelar. Ekvation
(28) beskriver hur modellens regionala exportandelar matchas mot data, och det
enda som behöver förändras är att denna ekvation skall utgå från värdetermer,
d.v.s. vi har nu istället

, , 1,...., 2
Mi ii r r

r Mi i
s s

s R

p ESE i r R
p E

ψ

  
∝

.  (28*)

Vänsterledet i ekvationen består av data som modellen kalibreras mot, exportande-
len i region r för sektor i, medan högerledet beskriver hur motsvarande storhet mo-
dellberäknas utifrån modellens variabler. Formeln beskriver exportandelen för re-
gion r och sektor i, och det är värt att notera att den antas hålla för alla inhemska
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regioner i STRAGO utom en5. Relationen ovan kommer automatiskt att gälla även
för den sista regionen eftersom andelarna per definition måste summera till ett.

Ekvation (29) i Sundberg (2009) beskriver hur den regionala produktionen i de
olika varuproducerande sektorerna kalibreras i termer av kvantiteter, medan ekva-
tion (30) beskriver hur den stora Övrigt sektorn är kalibrerad i värdetermer. Nu
kalibreras alla sektorer i värdetermer, vi ersätter därför ekvation (29) med

, , 1,...., 2
i ii r r

r i i
s s

s R

p xSV i r R
p x

ψ

  
∝

  (29*)

Utöver dessa ekvationer, baserade på värdetermer, behöver vi bestämma vilka en-
heter som produktionen skall beskrivas i, enheterna bestäms via följande kalibre-
rings ekvationer

1

1
,

Ri i Mi
r r

r
X n x i ∝     (30*)

där högerledet representerar den producerade kvantiteten enligt modellen, summe-
rad över de inhemska regionerna, per sektor i. För varugrupperna (i=1,...,16) gäller
att indata baseras på den fysiska kvantiteten uttryckt i ton, medan det för övriga
produktgrupper har antagits att kvantiteten är proportionell mot produktionsvär-
dena. Det skall noteras att från en principiell ståndpunkt kan valet av enheter göras
godtyckligt, men för STRAGO:s räkning har vi bedömt att det är bra om enheterna
för de olika varugrupperna är jämförbara, d.v.s. relaterade till ton producerad vara.

Slutligen har modellen utökats med en representation av fixerade kapitalstockar
Fix
rk . I nuläget representerar dessa kapitalstockar det bundna kapital som används

av sektorn Järnmalm och skrot (i=7). I jämviktsmodellen antas dessa kapitalstockar
exogent, det vill säga de betraktas som givna när modellen körs. Vid kalibreringen
av modellen vill vi dock bestämma dessa kapitalstockar, därför behandlas de som
parametrar i modellen, som skall kalibreras. Dessa kapitalstockar har kalibrerats
genom att införa ett kalibreringsantagande som säger att kapitalåterbäringen på fix-
erat kapital är detsamma som den för investerat kapital. Alltså, som kalibrerings-
princip för att kunna kalibrera in det fixa kapitalet antar vi:

, 1,...,R 1K Fix
r rw w r   (35*)

I kapitel 4 går vi igenom de data som används vid kalibreringen och i kapitel 5 ges
illustrationer som visar hur kalibreringen av modellen mot dessa data har lyckats.

5 I STRAGO finns det totalt 10 regioner, men den tionde regionen (r=R=10) är inte en in-
hemsk region, utan representerar resten av världen, d.v.s. den region till vilken det exporte-
ras och importeras produkter. De inhemska regionerna representeras av index r =1,...,R-1.
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4 Data för kalibrering av STRAGO: IO
och PC

4.1 Inledning
Föregående version av STRAGO är kalibrerad mot IO-data baserade på SCB:s ta-
bell för år 2000, samt gamla PC-data från SIKA. Den nya versionen av STRAGO
är kalibrerad mot IO-data baserade på SCB:s tabell för år 2010, samt nya PC-data
(för varugrupper) som också avser år 2010, hämtade från de data (SCB) som ligger
till grund för utvecklingen av nya basårsmatriser6. Till skillnad mot tidigare är de
nya IO- och PC-data inbördes konsistenta. I detta kapitel beskrivs de olika stegen
från indata till kalibreringsdata för STRAGO.

4.2 Förslag till indelning av produkter
SCB:s IO-tabell avser 65 produkter, varav 22 avser varugrupper och 43 avser icke
varuproduktion. Föregående version av STRAGO avser 13 produkter, varav 12
varugrupper, samt en transporttjänstesektor. De 12 varugrupperna följer indelning-
en i den gamla STAN-modellen och är direkta aggregat av de 34 varugrupperna i
Samgods-modellen, se Tabell 10 i Bilaga��&ΓΠ����Γ�ΡΤΘΦΩΜςΓΠ�κΤ�Γςς�ΧΙΙΤΓΙΧς�≥{v-
ΤΚΙΧ�ΡΤΘΦΩΜςΓΤ≥�ΥΘΟ�ΧΞΥΓΤ�ΚΕΜΓ�ΞΧΤΩΡΤΘΦΩΜtion, dvs. byggverksamhet och tjänster.

Vid indelningen av produkter i den nya versionen av STRAGO bör två kriterier
ΞΧΤΧ�ΞκΙΝΓΦΧΠΦΓ��&Γς�Η{ΤΥςΧ�ΜΤΚςΓΤΚΓς�κΤ�Χςς�ΧΙΙΤΓΙΧςΓς�≥{ΞΤΚΙΧ�ΡΤΘΦΩΜςΓΤ≥��ΥΘΟ�Κ�ϑu-
vudsak avser tjänster, bör delas upp på flera produkter. Skälet är att detta aggregat
svarar för huvuddelen av den totala produktionen i Sverige, och att olika delar av
aggregatet utvecklas på olika sätt i olika delar av landet. Det andra kriteriet ankny-
ter till STRAGO:s specifika roll vid analyser och prognoser relaterade till gods-
transporter, exempelvis vid prognoser av PWC-matriser för Samgods-modellen.
Detta kriterium innebär att indelningen i varugrupper bör harmoniera med indel-
ningen i både Samgods och den nationella IO-tabellen7.

6 5Γ�#ΠΦΓΤΥςΚΙ��%���∃ΓΤΙΝΩΠΦ��/���∋ΦΨΧΤΦΥ��∗��ΧΠΦ�/��5ΩΠΦ∆ΓΤΙ����������″29%�/ΧςΤΚΕΓΥ��
ΠΓΨ�ΟΓςϑΘΦ�ΧΠΦ�ΩΡΦΧςΓΦ�∃ΧΥΓ�/ΧςΤΚΕΓΥ≥��WSP-rapport 2015-04-01.
7 Vid användning av STRAGO i samband med nationella scenarier (LU) är det också önsk-
värt att varugruppsindelningen harmonierar med indelningen i den nationella modellen.
Den modell (EMEC) som användes för LU15 arbetar med 22 varugrupper, dvs. samma
antal som i den nationella IO-tabellen. Indelningen är dock inte densamma; i vissa fall har
IO-tabellens varugrupper aggregerats, i andra fall disaggregerats.
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Den tidigare indelningen av varugrupper i STRAGO harmonierar med indelningen
i Samgods, såtillvida att de 12 varugrupperna är direkta aggregat av de 34 varu-
grupperna i Samgods. Men de 12 varugrupperna är heterogena jämfört med varu-
ΙΤΩΡΡΓΤΠΧ� Κ�5ΧΟΙΘΦΥ��ΦΓΠ�ΟΓΥς�ϑΓςΓΤΘΙΓΠΧ�κΤ�ΞΧΤΩΙΤΩΡΡ����≥(κΤΦΚΙΧ� ΚΠΦΩΥςΤΚΡΤo-
ΦΩΜςΓΤ≥�ΥΘΟ�κΤ�Γςς�ΧΙΙΤΓΙΧς�ΧΞ 8 varugrupper i Samgods.

För att få mindre heterogena varugrupper är ett alternativ att helt följa Samgods
indelning i 34 varugrupper. Dessa är dock betydligt fler än i den nationella IO-
tabellen och skulle i flera fall innebära att IO-data för en varugrupp fördelas ut på
flera varugrupper i STRAGO, dvs. samma IO-koefficienter tillämpas på flera varu-
grupper. Det skulle inte tillföra någon ytterligare information. Vad som däremot
tillför ytterligare information är att disaggregera nuvarande 12 varugrupper i
STRAGO i riktning mot samma indelning som i den nationella IO-tabellen. Ett
sådant förslag till indelning i 16 varugrupper redovisas i Tabell 2.

Tabell 2 Varugrupper i ny version av STRAGO

]χΨ�&ϑ� �ŐŐƌĞŐĂƚ�Ăǀ�]ĂŵŐŽĚƐ�ǀĂƌƵŐƌƵƉƉĞƌ��

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ ͲͲͲͲͲͲ�

ϭ� ϭͲϰ� :ŽƌĚďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�

Ϯ� ϱ͕�ϯϭ� ZƵŶĚǀŝƌŬĞ�

ϯ� ϲͲϴ� dƌćǀĂƌŽƌ�

ϰ� ϭϬͲϭϭ� >ŝǀƐŵĞĚĞů�

ϱ� ϭϮͲϭϯ� ZĊŽůũĂ�ŽĐŚ�ŬŽů�

ϲ� ϭϰ� DŝŶĞƌĂůŽůũĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�

ϳ� ϭϱͲϭϲ� :ćƌŶŵĂůŵ�ŽĐŚ�ƐŬƌŽƚ�

ϴ� ϭϳ� DĞƚĂůůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�

ϵ� Ϯϰ͕�Ϯϴ͕ϯϯ� ςĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƉƉĞƌƐŵĂƐƐĂ�

ϭϬ� ϭϴ� �ĞŵĞŶƚ͕�ŬĂůŬ�Ž�ďǇŐŐŶĂĚƐŵĂƚĞƌŝĂů�

ϭϭ� ϭϵͲϮϬ� :ŽƌĚ͕�ƐƚĞŶ�Ž�ĂŶŶĂŶ�ƌĊ�Ž�ŽďĞĂƌďĞƚĂĚ�ŵŝŶĞƌĂů�

ϭϮ� ϮϭͲϮϯ� <ĞŵŝŬĂůŝĞƌ�

ϭϯ� Ϯϱ� DĂƐŬŝŶͬĂƉƉĂƌĂƚ�Ž�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĞĚĞů�н�ĚĞůĂƌ�

ϭϰ� Ϯϲ� �ƌďĞƚĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůů�

ϭϱ� ϯϮ� DĂƐŬŝŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�Ž�ŵŽƚŽƌ�н�ƚŝůůďĞŚƂƌ�

ϭϲ� ϵ͕�Ϯϳ͕�Ϯϵ� PǀƌŝŐĂ�ĨćƌĚŝŐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�

�Ŷŵ͘�ρĂƌƵŐƌƵƉƉĞƌ�ŵĂƌŬĞƌĂĚĞ�ŵĞĚ�ĨĞƚ�Ɛƚŝů�ćƌ�ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĞƌĂĚĞ�]χ�∆ͲǀĂƌƵŐƌƵƉƉĞƌ͘� ]ĂŵŐŽĚƐ�ǀĂƌƵŐƌƵƉƉ�ϯϬ�ŽĐŚ�ϯϰ�
ĞǆŬůƵĚĞƌĂƐ�;ŝŶŐĊƌ�Ğũ�ŝ�.ϑͲƚĂďĞůůĞŶͿ͘

För övriga produkter, dvs. ej varugrupper, är förslaget tills vidare att aggregera IO-
tabellens 43 produkter till 10 grupper som följer SCB:s indelning i avdelningar, se
Tabell 3 nedan. I tabellen visas även förslag på aggregat i 17 respektive 4 grupper.
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Tabell 3 Alternativa aggregat av övriga produkter i ny version av STRAGO

]χΨ�&ϑ�ϭϳ�

&Ψγςς�Ψ�

]χΨ�&ϑ�ϭϬ�

&Ψγςς�Ψ�

]χΨ�&ϑ�ϰ�

&Ψγςς�Ψ�

�ǀĚĞůŶŝŶŐ�

;]��Ϳ��

,ƵǀƵĚŐƌƵƉƉ�

]∆.�ϮϬϬϳ�

�ĞŶćŵŶŝŶŐ�

ϭϳ� ϭϳ� ϭϳ� ĚĞů�Ăǀ��� ϯϯ� ZĞƉ͘�ŽĐŚ�ŝŶƐƚĂůů͘�Ăǀ�ŵĂƐŬŝŶĞƌ�ŽĐŚ�ĂƉƉĂƌĂƚĞƌ�

ϭϴ� ϭϴ� ϭϳ� �� ϯϱ� &ƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�Ăǀ�Ğů͕�ŐĂƐ͕�ǀćƌŵĞ͕�ŬǇůĂ�

ϭϵ� ϭϴ� ϭϳ� �� ϯϲͲϯϵ� sĂƚƚĞŶĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�ŵŵ�

ϮϬ� ϭϵ� ϭϴ� %� ϰϭͲϰϯ� �ǇŐŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

Ϯϭ� ϮϬ� ϭϵ� &� ϰϱͲϰϳ� ,ĂŶĚĞů�

ϮϮ� Ϯϭ� ϮϬ� +� ϰϵͲϱϯ� dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŽĐŚ�ŵĂŐĂƐŝŶĞƌŝŶŐ�

Ϯϯ� ϮϮ� ϭϵ� .� ϱϱͲϱϲ� ,ŽƚĞůů�ŽĐŚ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶŐ�

Ϯϰ� Ϯϯ� ϭϳ� 9� ϱϴͲϲϯ� /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ�

Ϯϱ� Ϯϯ� ϭϳ� ;� ϲϰͲϲϲ� &ŝŶĂŶƐ�ŽĐŚ�ĨƂƌƐćŬƌŝŶŐ�

Ϯϲ� Ϯϯ� ϭϳ� =� ϲϴ� &ĂƐƚŝŐŚĞƚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

Ϯϳ� Ϯϯ� ϭϳ� Χ� ϲϵͲϳϱ� <ŽŶƐƵůƚƚũćŶƐƚĞƌ�ŵŵ�

Ϯϴ� Ϯϯ� ϭϳ� ∆� ϳϳͲϴϮ� ^ƚƂĚƚũćŶƐƚĞƌ�ŵŵ�

Ϯϵ� Ϯϰ� ϭϵ� ϑ� ϴϰ� KĨĨĞŶƚůŝŐ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ�

ϯϬ� Ϯϱ� ϭϵ� ς� ϴϱ� hƚďŝůĚŶŝŶŐ�

ϯϭ� Ϯϲ� ϭϵ� Ξ� ϴϲͲϴϴ� sĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ�

ϯϮ� ϮϮ� ϭϵ� Ψ� ϵϬͲϵϯ� <ƵůƚƵƌ͕�ŶƂũĞ�ŽĐŚ�ĨƌŝƚŝĚ�

ϯϯ� ϮϮ� ϭϵ� ]� ϵϰͲϵϲ� �ŶŶĂŶ�ƐĞƌǀŝĐĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

�Ŷŵ͘�͟ZĞƉĂƌĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ŵĂƐŬŝŶĞƌ�ŽĐŚ�ĂƉƉĂƌĂƚĞƌ͟�ŝŶŐĊƌ�ŝ�ĂǀĚĞůŶŝŶŐ��͕�͟dŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐ͕͟�ŵĞŶ�ŝŶŐĊƌ�ďůĂŶĚ�
͟PǀƌŝŐĂ� ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͟� ĞĨƚĞƌƐŽŵ� ĚĞŶ� ŝŶƚĞ� ĂǀƐĞƌ� ŶĊŐŽŶ� ǀĂƌƵŐƌƵƉƉ �͘ �ǀĚĞůŶŝŶŐ� χ� ;&ƂƌǀćƌǀƐĂƌďĞƚĞ� ŝ� ŚƵƐŚĊůů�ŵŵͿ� ŽĐŚ�
ĂǀĚĞůŶŝŶŐ� γ� ;sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ� ǀŝĚ� ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůĂ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌ� ŵŵͿ� ĞǆŬůƵĚĞƌĂƐ� ;ŝŶŐĂ� ǀćƌĚĞŶ� ƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞ� ŝ� .ϑ Ͳ
ƚĂďĞůůĞŶͿ͘�

4.3 Anpassning av IO-tabellen
Den nationella IO-tabellens produkter är definierade på SNI 2007 2-siffernivå, me-
dan de nya PC-data som tagits fram avser varugrupper definierade enligt Samgods
indelning i 34 varugrupper (baserade på SNI 2007 5-siffernivå, se nedan). För ka-
librering av STRAGO anpassas IO-tabellen till den föreslagna indelningen av va-
rugrupper och övriga produkter enligt Tabell 2 och Tabell. Anpassningen till indel-
ningen av övriga produkter, SNI 33-96, genomförs med en enkel aggregering.

De nya PC-data avser produktion (och insatsförbrukning) för varuproducerande
branscher. För branscher inom mineralutvinning och tillverkningsindustri (SNI 07-
32) har SCB tagit fram data från Industrins Varuproduktion, IVP, och industrins
insatsvaruförbrukning, INFI. IVP för produktionsvärden 2010 avser bransch,
SNI2007 5-siffernivå, och varugrupp, där SCB har aggregerat varor på nivån KN 8
till såväl Samgods 34 varugrupper som varugrupper på NST2007 3-siffernivå. IVP
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kompletteras med uppgifter om produktionsvärden för Samgods varugrupper inom
areella branscher (SNI 01-03), hämtade från SCB:s IO-tabell.

Från utrikeshandelsstatistiken har SCB även tagit fram motsvarande data för import
och export 2010, och produktionsvärden kompletteras med data för import för att
få Tillgång per varugrupp och bransch. Data för import avser Samgods varugrupper
länkade till alla varuproducerande branscher (SNI 01-32). I data för produktion
(IVP) och import ingår även uppgifter om Samgods varugrupper som är länkade till
icke varuproducerande branscher, och uppgifter om produkter som inte är Sam-
gods-varugrupper (dvs. tjänster av olika slag). Summerade värden för produktion +
import per varuproducerande bransch (SNI 01-32) avviker med plus/minus några
procent från motsvarande data i SCB:s IO-tabell.

Anpassningen av IO-tabellen till STRAGO:s varugrupper har genomförts i två
steg. I det första steget har det tagits fram en nyckel mellan varugrupp (1-16) och
produkt i IO-tabellen (SNI 01-32). Metoden kan illustreras med hjälp av Figur 2.
Figur 2 Underlag för nyckel mellan STRAGO:s varugrupper och produkter i IO-

tabellen

Summa tillgång per varugrupp ΘΕϑ� ∝2ΤΘΦΩΜςΓΤ� {ΞΤΚΙΧ∝� är kolumnsumma E
(A+D+B). Summan av elementen i E avviker med mindre än 1 procent från sum-
man av elementen i C, tillgång per produkt enligt IO. Elementen i B justeras pro-
portionellt så att summan av E = summan av C. Därefter RAS-justeras elementen i
A och B så att summa per SNI och summa per varugrupp uppfyller balansvillkoren.
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Detta ger en nyckel för att fördela IO-tabellens produkter på varugrupper8.  En del
av den anpassade IO-tabellen från det första steget visas i Tabell 4.
Tabell 4 Del av anpassad IO-tabell, STRAGO:s varugrupp 1-8 (Steg 1)

Tabellen visar att vissa IO-samband blir orealistiska, t ex Χςς�∝,κΤΠΟΧΝΟ�ΘΕϑ�ΥΜΤΘς∝�

κΤ� ΓΠ� ςΩΠΙ� ΚΠΥΧςΥΞΧΤΧ� Η{Τ� ∝/ΚΠΓΤΧΝΘΝΛΓΡΤΘΦΩΜςΓΤ∝�� ΘΕϑ� Χςς ∝4µΘΝΛΧ� ΘΕϑ� ΜΘΝ∝� ΞκΙΓΤ�

ς[ΠΙΤΓ�κΠ�∝,κΤΠΟΧΝΟ�ΘΕϑ�ΥΜΤΘς∝�Η{Τ�∝/ΓςΧΝΝΡΤΘΦΩΜςΓΤ∝�  Orsaken är det aggregerings-
fel som uppstår pga. att IO-tabellen ΧΤ∆ΓςΧΤ�ΟΓΦ�∝7ςΞΚΠΠΚΠΙ�ΧΞ�ΟΚΠΓΤΧΝ∝�ΥΘΟ�κΤ�Γςς�

aggregat av SNI 05-09 (Kolutvinning, Utvinning av råpetroleum och naturgas, Ut-
vinning av metallmalmer, Annan utvinning av mineral, Service till utvinning).

I det andra steget hanteras detta aggregeringsfel enligt följande. Med SCB:s publi-
cerade statistik, IVP och utrikeshandel, uppskattas hur aΙΙΤΓΙΧςΓς� ∝7ςΞΚΠΠΚΠΙ� ΧΞ�
ΟΚΠΓΤΧΝ∝�kan uppdelas på tre produktgrupper: ∝−ΘΝ�ΘΕϑ�ΘΝΛΧ∝��50+���-�����∝/ΧΝΟ∝�

�50+������ΘΕϑ�∝#ΠΠΧΠ�ΟΚΠΓΤΧΝ∝ (SNI 08-09). Dessa fördelas till 100 procent på va-
rugrupperna 5, 7 respektive 11. Utrikeshandelsstatistiken ger underlag för att i IO-
tabellen fördela användningen på export för de tre produktgrupperna. För övrig
användning är huvudprincipen att fördela användningen i proportion till produkt-
gruppens andel av relevant ςΘςΧΝ�Η{Τ�ΧΙΙΤΓΙΧςΓς�∝7ςΞΚΠΠΚΠΙ�ΧΞ�ΟΚΠΓΤΧΝ∝��ΥµΞΚΦΧ�ΦΓς�
inte finns starka skäl för en annan fördelning9. Insatsvaruförbrukningen för de tre
produktgrupperna fördelas i proportion till andel av produktionen för aggregatet.

8 ({ΤΦΓΝΠΚΠΙΓΠ�ΚΠΠΓ∆κΤ�Χςς�ΞΧΤΩΙΤΩΡΡΓΤΠΧ�κΞΓΠ�ΚΠΜΝΩΦΓΤΧΤ�∝2ΤΘΦΩΜςΓΤ�{ΞΤΚΙΧ∝��ςΛκΠΥςΓΤ���8i-
ΦΧΤΓ� ΚΠΜΝΩΦΓΤΧΥ� ≥(ΚΥΜΓ≥� Κ� ΞΧΤΩΙΤΩΡΡ� ��� ≥,ΘΤΦ∆ΤΩΜΥΡΤΘΦΩΜςΓΤ≥�� Η{Τ� Χςς� ΞΧΤΩΙΤΩΡΡΓΤΠΧ� ΥΜΧ�
överensstämma med alla produkter som i IO-tabellen är kopplade till varuproducerande
branscher.
9 ∋ςς� ΓΖΓΟΡΓΝ� κΤ� ΝΓΞΓΤΧΠΥΓΤ� ςΚΝΝ� ∝∃[ΙΙΞΓΤΜΥΧΟϑΓς∝�� ΥΘΟ�ΥΧΠΠΘΝΚΜς� ΓΠΦΧΥς� ΧΞΥΓΤ� ΝΓΞΓΤΧΠΥΓΤ�
från ∝#ΠΠΧΠ�ΟΚΠΓΤΧΝ∝��ΦΞΥ��5ΧΠd, grus och sten. ∋ςς�ΧΠΠΧς�ΓΖΓΟΡΓΝ�κΤ�ΝΓΞΓΤΧΠΥΓΤ�ςΚΝΝ�∝4ΧΗΗi-
ΠΓΤΧΦΓ�ΡΓςΤΘΝΓΩΟΡΤΘΦΩΜςΓΤ∝��ΥΘΟ�ΥΧΠΠΘΝΚΜς�ΓΠΦΧΥς�ΧΞΥΓΤ�ΝΓΞΓΤΧΠΥΓΤ�ΗΤµΠ�∝−ΘΝ�ΘΕϑ�ΘΝΛΧ∝��
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+� ΥΓΡΧΤΧς� ΦΘΜΩΟΓΠς�� ≥#ΠΡΧΥΥΠΚΠΙ� Χv IO-ςΧ∆ΓΝΝ�ΖΝΥΖ≥�� ΤΓΦΘΞΚΥΧΥ� den ursprungliga
IO-tabellen, samt tabeller anpassade till STRAGO-grupper i steg 1 och steg 2. Del
av den anpassade IO-tabellen från det andra steget visas i Tabell 510.
Tabell 5 Del av anpassad IO-tabell, STRAGO:s varugrupp 1-8 (Steg 2)

Produktgrupperna i IO-tabellen är definierade på SNI 2-siffernivå, medan varu-
grupperna i indata är definierade på SNI 5-siffernivå. Därför kan det inte uteslutas
att det finns ytterligare aggregeringsfel. Vad gäller insatsvaruleveranser inom till-
verkningsindustrin visar dock en jämförelse mellan IO-tabellen och INFI att övriga
aggregeringsfel är försumbara.

4.4 Regionala kalibreringsdata

4.4.1. Produktion

Den nationella produktionsnivån som ges av IO-tabellen skall replikeras på regio-
nal nivå. För varuproduktionen, STRAGO-grupp 1-16, har produktionens regionala
fördelning uppskattats på samma sätt som beskrivs i Anderstig et al. (2015):

För varugrupper inom gruv- och tillverkningsindustri har produktionen fördelats på
kommuner med kommunens andel av totalt antal sysselsatta inom varuhanterande
yrken i respektive bransch på SNI 5-siffernivå. För jordbruk och skogsbruk har
produktionsvärden fördelats på kommuner enligt data från Varuflödesundersök-
ningen (VFU) 2004/2005. VFU-data har kompletterats med de produktionsvärden
för tillverkningsindustrin som är kopplade till jordbruks- och skogsbruksprodukter.

10 +�ΦΓς�ΧΠΦΤΧ�ΥςΓΙΓς�ϑΧΤ�κΞΓΠ�Π[ΕΜΓΝ�Η{Τ�ΡΤΘΦΩΜςΙΤΩΡΡΓΤΠΧ�∝,ΘΤΦ∆ΤΩΜ∝�ΘΕϑ�∝5ΜΘΙΥ∆ΤΩΜ∝�Λu-
sterats så att dessa till 100 procent avser STRAGO-ΙΤΩΡΡΓΤΠΧ�∝,ΘΤΦ∆ΤΩΜΥΡΤΘΦΩΜςΓΤ∝�ΤΓΥΡΓk-
ςΚΞΓ� ∝4ΩΠΦΞΚΤΜΓ∝�� 5ΜκΝΓς� Η{Τ� ΦΓΠΠΧ� ΛΩΥςΓΤΚΠΙ� κΤ� Χςς� ΚΠΦΧςΧ� ΗΤµΠ� +82� ΥΧΜΠΧΤ� ΩΡΡΙΚΗςΓΤ� Η{Τ��
∝,ΘΤd∆ΤΩΜ∝�ΘΕϑ�∝5ΜΘΙΥ∆ΤΩΜ∝����
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För övriga produkter, STRAGO-grupp 17-26, har produktionens regionala fördel-
ning uppskattats med fördelningen av förvärvsarbetande dagbefolkning per
bransch, enligt SCB/RAMS.
Tabell 6 Produktion per STRAGO-grupp MSEK 2010 och uppskattad fördelning

på NUTS2-regioner

]χΨ�&ϑͲŐƌƵƉƉ� WƌŽĚƵŬƚŝŽŶ� �������������ŶĚĞů�∆γχ]ϮͲƌĞŐŝŽŶ�

Χ]�;� ϭ� Ϯ� ϯ� ϰ� ϱ� ϲ� ϳ� ϴ� ^ƵŵŵĂ�

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ �

ϭ� :ŽƌĚďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϰϵ�ϭϴϳ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϯϯ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϯϵ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘Ϭϭ� ϭ�

Ϯ� ΨƵŶĚǀŝƌŬĞ� ϰϯ�ϲϴϭ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘ϭϵ� Ϭ͘ϭϳ� ϭ�

ϯ� dƌćǀĂƌŽƌ� ϰϭ�ϭϲϰ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘Ϯϰ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘Ϯϯ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϭϱ� ϭ�

ϰ� =ŝǀƐŵĞĚĞů� ϭϯϵ�ϴϱϰ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘Ϯϳ� Ϭ͘Ϯϰ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϬϮ� Ϭ͘Ϭϰ� ϭ�

ϱ� ZĊŽůũĂ�ŽĐŚ�ŬŽů� ϭ�ϳϵϴ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϯϮ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϭϴ� Ϭ͘Ϭϲ� Ϭ͘Ϭϵ� ϭ�

ϲ� ΧŝŶĞƌĂůŽůũĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϵϴ�ϴϭϴ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘ϳϴ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϬϬ� ϭ�

ϳ� :ćƌŶŵĂůŵ�ŽĐŚ�ƐŬƌŽƚ� ϯϴ�ϳϰϲ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϬϮ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϬϬ� Ϭ͘ϴϯ� ϭ�

ϴ� ΧĞƚĂůůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϭϮϳ�ϳϲϳ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϯϭ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘ϯϰ� Ϭ͘ϬϮ� Ϭ͘ϭϳ� ϭ�

ϵ� WĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƉƉĞƌƐŵĂƐƐĂ� ϭϰϬ�ϯϭϲ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϭϴ� Ϭ͘Ϯϱ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘Ϭϲ� ϭ�

ϭϬ� �ĞŵĞŶƚ͕�ŬĂůŬ�Ž�ďǇŐŐŶĂĚƐŵĂƚĞƌŝĂů� ϭϰ�ϭϰϮ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϯϭ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘ϯϭ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘ϬϮ� ϭ�

ϭϭ� :ŽƌĚ͕�ƐƚĞŶ�Ž�ĂŶŶĂŶ�ƌĊ�Ž�ŽďĞĂƌď͘�ŵŝŶĞƌĂů� ϭϲ�ϲϵϲ� Ϭ͘Ϭϲ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘ϭϴ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϭϬ� ϭ�

ϭϮ� ;ĞŵŝŬĂůŝĞƌ� ϭϮϵ�ϳϬϲ� Ϭ͘Ϯϴ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘ϭϱ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϯ� ϭ�

ϭϯ� DĂƐŬŝŶͬĂƉƉĂƌĂƚ�Ž�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵ͘�н�ĚĞůĂƌ� ϭϱϱ�Ϯϭϯ� Ϭ͘ϭϱ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘ϱϳ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘Ϭϯ� ϭ�

ϭϰ� �ƌďĞƚĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůů� ϭϬϲ�ϵϱϭ� Ϭ͘Ϭϲ� Ϭ͘Ϯϰ� Ϭ͘Ϯϭ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϰ� ϭ�

ϭϱ� DĂƐŬŝŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�Ž�ŵŽƚŽƌ�н�ƚŝůůďĞŚƂƌ� ϯϯϱ�ϮϮϳ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘Ϯϯ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘Ϯϱ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘ϬϮ� Ϭ͘Ϭϯ� ϭ�

ϭϲ� ΟǀƌŝŐĂ�ĨćƌĚŝŐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϭϲϯ�ϮϮϴ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘Ϯϱ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϴ� ϭ�

ϭϳ� ZĞƉ͘�ŽĐŚ�ŝŶƐƚĂůů͘�Ăǀ�ŵĂƐŬ͘�ŽĐŚ�ĂƉƉ͘� ϰϰ�ϳϰϴ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘ϭϵ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϭϭ� Ϭ͘ϭϵ� Ϭ͘ϭϮ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϱ� ϭ�

ϭϴ� �ů͕�ŐĂƐ͕�ǀćƌŵĞ͕�ŬǇůĂ͕�ǀĂƚƚĞŶ� ϭϵϵ�ϰϳϮ� Ϭ͘ϭϴ� Ϭ͘ϭϳ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘Ϭϳ� ϭ�

ϭϵ� �ǇŐŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ� ϯϳϵ�ϵϰϭ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘ϭϲ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϲ� ϭ�

ϮϬ� +ĂŶĚĞů� ϱϲϴ�ϰϱϲ� Ϭ͘Ϯϳ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘ϭϱ� Ϭ͘ϮϮ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϰ� ϭ�

Ϯϭ� dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŽĐŚ�ŵĂŐĂƐŝŶĞƌŝŶŐ� ϰϱϴ�Ϭϳϯ� Ϭ͘Ϯϳ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘Ϯϭ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϱ� ϭ�

ϮϮ� +ŽƚĞůů�ŽĐŚ�ƌĞƐƚ͕͘�ŬŽŶƐƵŵĞŶƚƚũćŶƐƚĞƌ � Ϯϳϳ�ϵϵϱ� Ϭ͘ϯϬ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϭϵ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϱ� ϭ�

Ϯϯ� /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬ͕͘�ĨƂƌĞƚĂŐƐƚũ͘� ϭ�ϴϵϴ�Ϯϴϴ� Ϭ͘ϯϵ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϭϳ� Ϭ͘Ϭϲ� Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘Ϭϰ� ϭ�

Ϯϰ� ϑĨĨĞŶƚůŝŐ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ� ϮϮϮ�Ϭϰϰ� Ϭ͘Ϯϳ� Ϭ͘ϭϱ� Ϭ͘Ϭϳ� Ϭ͘ϭϯ� Ϭ͘ϭϴ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘Ϭϲ� ϭ�

Ϯϱ� hƚďŝůĚŶŝŶŐ� Ϯϰϳ�Ϭϲϴ� Ϭ͘Ϯϯ� Ϭ͘ϭϳ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϴ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϲ� ϭ�

Ϯϲ� ρĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ� ϰϯϴ�ϲϯϯ� Ϭ͘ϭϵ� Ϭ͘ϭϳ� Ϭ͘ϭϬ� Ϭ͘ϭϰ� Ϭ͘ϮϬ� Ϭ͘Ϭϵ� Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘Ϭϳ� ϭ�
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∆γχ]ϮͲƌĞŐŝŽŶ�
ϭ� ^ƚŽĐŬŚŽůŵ�
Ϯ� PƐƚƌĂ�ΧĞůůĂŶƐǀĞƌŝŐĞ�
ϯ� ^ŵĊůĂŶĚ�ŵĞĚ�ƂĂƌŶĂ�
ϰ� ^ǇĚƐǀĞƌŝŐĞ�
ϱ� sćƐƚƐǀĞƌŝŐĞ�
ϲ� EŽƌƌĂ�ΧĞůůĂŶƐǀĞƌŝŐĞ�
ϳ� DĞůůĞƌƐƚĂ�∆ŽƌƌůĂŶĚ�
ϴ� PǀƌĞ�∆ŽƌƌůĂŶĚ�
� � � � � � � �
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4.4.2. Export

För STRAGO-grupp 1-16 har exporten fördelats på kommuner på samma sätt som
produktionen, dvs. för gruv- och tillverkningsindustri med kommunens andel av
totalt antal sysselsatta inom varuhanterande yrken i respektive bransch på SNI 5-
siffernivå.

För övriga produkter, STRAGO-grupp 17-26, har exportens regionala fördelning
också uppskattats på samma sätt som för produktionen.

Det angreppssätt som använts har resulterat i att några varugrupper för några reg-
ioner exporterar mer än vad de producerar, vilket inte är rimligt i STRAGO11. För
dessa varugrupper har vi ansatt en fix exportandel, nationellt, som är densamma i
alla regioner för respektive varugrupp. De varugrupper som berörs är varugrupp 5,
12 och13. Varugrupp 5 (Råolja och kol) är en mycket liten varugrupp i termer av
produktion. För varugrupp 12 (Kemikalier) och 13 (Maskin/apparat etc.) gäller att
produktions- och exportandelar är mycket starkt korrelerade, varför det är en god
uppskattning att behandla exportandelarna som fixerade och låta exporten följa
produktionen för dessa varugrupper.

4.4.3. Arbetskraftsutbud

I STRAGO antas fullt resursutnyttjande. Det innebär att det arbetskraftsutbud som
hushållen erbjuder till fullo används i produktionen. Varken arbetslöshet eller
pendling representeras i nuvarande modell. Detta motiverar att arbetskraftsutbudet
representeras av total förvärvsarbetande dagbefolkning per region. På så sätt tar vi
hänsyn till arbetslöshet och förvärvsgrader med mera.

4.4.4. Transportkostnadsandelar

Transportkostnader per varugrupp har uppdaterats för att överensstämma mot
SAMGODS. I de fall som STRAGO:s varugrupper är aggregat av SAMGODS va-
rugrupper har transportkostnaderna summerats över dessa. Dessa data ger trans-
portkostnadsandelar per varugrupp, som används vid kalibrering av transportkost-
nadspåslaget per varugrupp i STRAGO.

11 I den nationella IO-tabellen ingår i exporten även re-export av importerade varor.
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4.5 Elasticiteter
Många av modellens parametrar kalibreras mot data, exempelvis input-output-
relationer kalibreras så att de återskapar den nationella input-output-tabellen. I
detta avseende sticker parametrar i form av elasticiteter ut, dessa kan inte på något
enkelt sätt kalibreras mot data som beskriver ett jämviktsläge för ett år. För att
komma åt dessa elasticiteter är det vanligt att man vänder sig till litteraturen för att
hitta estimat, och sedan låter sig vägledas av dessa estimat.

I dokumentationen till den ursprungliga STRAGO (Sundberg, 2009) finns det en
redogörelse för hur dessa elasticiteter är satta. Eftersom modellen har utvidgats i
termer av sektorer, och därmed i antalet elasticiteter som är möjliga att sätta, redo-
visar vi här de värden som kommit till eller ändrats. Endast Armington-
elasticiteter, elasticiteter mellan olika varieteer av varor, samt exportelasticiteter
har förändrats i förhållande till den tidigare modellspecifikationen. De nya para-
metrarna redovisas i Tabell 7 nedan.
Tabell 7  Elasticiteter per sektor

]χΨ�&ϑ�
^ĞŬƚŽƌ�

�ĞŶćŵŶŝŶŐ�
�

�ƌŵŝŶŐƚŽŶ�
ɐ�

� ρĂƌŝĞƚĞƚ �
ɂ�

� �ǆƉŽƌƚ�
ɐZŽǁ�

� �

ϭ� :ŽƌĚďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� Ϯ͘Ϯ� � ϰ͘ϰ� � Ϯ͘ϴ� � �

Ϯ� ZƵŶĚǀŝƌŬĞ� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϯ� dƌćǀĂƌŽƌ� Ϯ͘Ϯ� � ϰ͘ϰ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϰ� >ŝǀƐŵĞĚĞů� Ϯ͘Ϯ� � ϰ͘ϰ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϱ� ZĊŽůũĂ�ŽĐŚ�ŬŽů� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϲ� DŝŶĞƌĂůŽůũĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϲ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϳ� :ćƌŶŵĂůŵ�ŽĐŚ�ƐŬƌŽƚ� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϴ� DĞƚĂůůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϵ� WĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƉƉĞƌƐŵĂƐƐĂ� Ϯ͘Ϯ� � ϰ͘ϰ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϬ� �ĞŵĞŶƚ͕�ŬĂůŬ�Ž�ďǇŐŐŶĂĚƐŵĂƚĞƌŝĂů� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϭ� :ŽƌĚ͕�ƐƚĞŶ�Ž�ĂŶŶĂŶ�ƌĊ�Ž�ŽďĞĂƌď͘�ŵŝŶĞƌĂů � Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϮ� <ĞŵŝŬĂůŝĞƌ� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϯ� DĂƐŬŝŶͬĂƉƉĂƌĂƚ�Ž�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵ͘�н�ĚĞůĂƌ� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϰ� �ƌďĞƚĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůů� Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϱ� DĂƐŬŝŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�Ž�ŵŽƚŽƌ�н�ƚŝůůďĞŚƂƌ � Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϲ� PǀƌŝŐĂ�ĨćƌĚŝŐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ � Ϯ͘ϴ� � ϲ͘ϭ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϳ� ZĞƉ͘�ŽĐŚ�ŝŶƐƚĂůů͘�Ăǀ�ŵĂƐŬ͘�ŽĐŚ�ĂƉƉ͘� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϴ� �ů͕�ŐĂƐ͕�ǀćƌŵĞ͕�ŬǇůĂ͕�ǀĂƚƚĞŶ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϭϵ� �ǇŐŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϮϬ� ,ĂŶĚĞů� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

Ϯϭ� ,ŽƚĞůů�ŽĐŚ�ƌĞƐƚ͕͘�ŬŽŶƐƵŵĞŶƚƚũćŶƐƚĞƌ � ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

ϮϮ� /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬ͕͘�ĨƂƌĞƚĂŐƐƚũ͘� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

Ϯϯ� KĨĨĞŶƚůŝŐ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

Ϯϰ� hƚďŝůĚŶŝŶŐ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �

Ϯϱ� sĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ� ϭ͘ϵ� � ϯ͘ϯ� � Ϯ͘ϴ� � �
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När  det  gäller  dessa  val  av  elasticiteter  så  bygger  de  på  samma resonemang  som
fördes i Sundberg (2009). Eftersom sektorerna har disaggregerats, så har vi behållit
de Armington-elasticiteter som tidigare höll för aggregaten, och dessa uppskatt-
ningar av Armingtonelasticiteterna byggde på de som användes i GTAP och
USITC, se Donnelly et al (2004).

Relationen mellan Armington-elasticiteterna och varietets-elasticiteterna har skat-
tats  empiriskt  av  Ardelean  (2006).  De  varietet-elasticiteter  som  satts  i  STRAGO
ligger i linje med implikationerna av Ardeleans skattningar12. Om Armington- och
ΞΧΤΚςΓςΥΓΝΧΥςΚΕΚςΓςΓΤΠΧ�ΥκςςΥ�ΝΚΜΧ�Υµ�ΟΘςΥΞΧΤΧΤ�ΦΓς�ΓΠ�ΟΘΦΓΝΝ�ΟΓΦ�≥ΤΓΠ≥�ΟΘΠΘΡΘΝΚΥ t-
isk konkurrens. Det Ardeleans estimat visar är att detta medför för starka agglome-
rationseffekter, och det är just dessa som justeras nedåt genom att varitetselasticite-
ten justeras upp.

Vad gäller exportelasticiteten så är den satt till 2.8 för alla sektorer, de estimat som
finns att tillgå här är dels Imbs & Méjean (2010), dels Feenstra et al (2014).  Imbs
& Méjean rapporterar exportelasticiter för en rad länder. För Sveriges del ligger
den runt 3.0, men det finns indikationer att den kan vara något högre vilket även
Feenstra et al indikerar. Tidigare följde exportelasticiteten den i STRAGO satta
Armington-elasticiteten, men den har nu justerats upp för alla sektorer, dock kan
det tänkas att den i framtiden kommer att justeras upp ytterligare.

12 Relationen mellan parametrarna i STRAGO är 1 (1 ) / 0.35Γ Υ för varuproduktion
och 1 (1 ) / 0.4Γ Υ för tjänsteproduktion, vilket ligger i linje med skattade relationer på
inhemska data i USA, som är just 1 (1 ) / 0.4Γ Υ .
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5 Kalibrering av STRAGO mot data
Totalt sett är det 1285 modellparametrar avseende hushållspreferenser, produk-
tionsteknologier, Armingtonpreferenser etc., som har kalibrerats mot data. Mo-
dellen har anpassats till data genom att simultant lösa STRAGO:s jämviktsekva-
tioner tillsammans med dess kalibreringsekvationer. Dessa ekvationer beskrivs i
Sundberg (2009) av ekvationerna (1)-(34), med de ändringar som beskrevs i kapitel
1 ovan.

Utvidgningen av modellen och dess kalibrering har fungerat i meningen att en lös-
ning till ekvationssystemet har hittats. Nedan illustreras detta genom att grafiskt
påvisa att kalibreringsdata och motsvarande modellberäknade storheter samman-
faller.
Figur 3 IO-tabellens data replikeras

Här illustreras att Input-Output-tabellens data replikeras av modellen, IO-
relationerna (A) återskapas; hushållens efterfrågan av de olika produkterna stäm-
mer med data; exporten sammanfaller med den av modellen beräknade exporten
per produktgrupp; slutligen så ser vi att modellen återskapar sektorernas utgifter for
kapital och arbetskraft.
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På samma sätt kan vi se att modellen replikerar den regionala fördelningen av re-
spektive sektors produktion och Export, vilka också utgör indata till kalibreringen
av modellen, se Figur 4.

Figur 4  Regional fördelning av produktion och export replikeras för alla sektorer
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6 Testscenarios
Huvudsyftet med de testscenarios som redovisas i detta kapitel är att illustrera hur
STRAGO fungerar. Resultat för två starkt förenklade scenarios presenteras, tanken
är att påvisa olika effekter som uppstår i modellen och ge en intuitiv förståelse för
dessa effekter. Det första testscenariot som presenteras bygger på ett antagande om
ett ökat arbetskraftsutbud, där framförallt storstadsregionerna växer snabbt i förhål-
lande till andra regioner. Det andra testscenariot tittar på effekter av införandet av
sektorsvisa skattekilar i modellen.

De resultat som presenteras skall tolkas som kontrafaktiska analyser, testscenarier-
na representerar inte vad som händer i svensk ekonomi. Vad resultaten represente-
rar är istället hur modellen reagerar på förändringar i specifika exogena indata, utan
interaktion med andra modeller. Detta betyder att resultaten inte är direkt jämför-
bara med de som skulle fås vid exempelvis en regional nedbrytning av Långtidsut-
redningen, som innebär en mängd restriktioner på modellen i termer av branschut-
veckling, export och arbetskraftsutbud från Raps och nationella modeller som
EMEC.

6.1 Större befolkning

6.1.1. Förutsättningar

Detta scenario innebär en kontrafaktisk analys av en större befolkning i rikets re-
gioner år 2010. Folkmängden på riksnivå antas i testscenariot vara lika stor som
folkmängden år 2040 enligt SCB:s befolkningsprognos från 2016. För att få fram
en arbetskraft konsistent med befolkningen har vi kombinerat befolkningsprogno-
sen med antaganden för ekonomins utveckling enligt Långtidsutredningen 2015
(LU 2015). Därefter har scenariot på riksnivå brutits ned till län13 och sedan grup-
perats till den regionindelning som STRAGO använder sig av14. Eftersom
STRAGO gör antagandet om fullt resursutnyttjande i ekonomin är relevant indata
till modellen sysselsatt dagbefolkning per region. På så sätt tar vi hänsyn till den
nivå på produktion, förvärvsgrader med mera som följer av antagandena i LU

13 Denna nedbrytning baseras på samma metod som vid den regionala nedbrytningen av
LU 2015, se ≥&ΓΟΘΙΤΧΗΚΠΥ�ΤΓΙΚΘΠΧΝΧ�ΩςΟΧΠΚΠΙΧΤ≥��∃ΚΝΧΙΧ���ςΚΝΝ�.7������517���������.
14 STRAGO använder  sig  av  NUTS 2-områden med undantaget  att  Örebro  och Västman-
land brutits ut ur Östra Mellansverige till en egen region.
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2015. Tabell 8 nedan redovisar förvärvsarbetande dagbefolkning per region år
2010 och enligt testscenariot. Förutom de skillnader som redovisas i tabellen är alla
andra indata och antaganden oförändrade i testscenariot jämfört med kalibreringen
av STRAGO för 2010.
Tabell 8  Förvärvsarbetande dagbefolkning per STRAGO-region år 2010 och en-

ligt testscenariot.

ZĞŐŝŽŶŬŽĚ� ]χΨ�&ϑͲƌĞŐŝŽŶ� &Ƃƌǀ͘�ĚĂŐďĞĨ�ϮϬϭϬ� %Ƃƌǀ͘�ĚĂŐďĞĨ�ƚĞƐƚƐĐĞŶĂƌŝŽ�

ϭ� ^ƚŽĐŬŚŽůŵ� ϭ�Ϭϳϳ�ϰϭϲ� ϭ�ϲϯϳ�ϯϱϮ�

Ϯ� PƐƚƌĂ�ΧĞůůĂŶƐǀĞƌŝŐĞ� ϰϯϲ�ϰϭϯ� ϱϲϯ�ϴϲϮ�

ϯ� ^ŵĊůĂŶĚ�ŵĞĚ�ƂĂƌŶĂ� ϯϴϳ�ϱϬϳ� ϰϮϬ�ϵϵϯ�

ϰ� ^ǇĚƐǀĞƌŝŐĞ� ϲϬϰ�ϭϲϯ� ϴϰϲ�ϰϱϭ�

ϱ� sćƐƚƐǀĞƌŝŐĞ� ϴϴϬ�ϴϵϳ� ϭ�ϭϮϯ�Ϯϯϳ�

ϲ� EŽƌƌĂ�ΧĞůůĂŶƐǀĞƌŝŐĞ� ϯϲϱ�ϳϴϱ� ϯϳϱ�ϱϯϴ�

ϳ� DĞůůĞƌƐƚĂ�∆ŽƌƌůĂŶĚ� ϭϲϴ�ϰϭϱ� ϭϳϱ�ϲϱϮ�

ϴ� PǀƌĞ�∆ŽƌƌůĂŶĚ� Ϯϯϰ�ϴϱϴ� ϮϱϮ�ϰϵϵ�

ϵ� PƌĞďƌŽ�ŽĐŚ�ρćƐƚŵĂŶůĂŶĚ� Ϯϯϳ�Ϯϲϲ� Ϯϴϱ�ϴϰϮ�

Genom att jämföra resultaten för testscenariot med beräkningsresultaten för 2010
erhålls beräknade effekter av en större befolkning och arbetskraft15.

6.1.2. Resultat

Som bakgrundsmaterial kan det vara av intresse att se den regionala fördelningen
av varu- och tjänsteproduktion som modellen är kalibrerad mot år 201016. I Figur 5
framgår att regionen Stockholm är starkt fokuserad på tjänsteproduktion. Regio-
nens tjänsteproduktion svarar för 22 procent av Sveriges totala produktion, medan
varuproduktionens andel är 2 procent, dvs. Stockholm är specialiserad på tjänster
och 90 procent av regionens produktion avser tjänster. I andra änden av skalan lig-
ger regioner som Småland och Norra Mellansverige. Dessa regioners varuproduk-
tion svarar tillsammans för 6 procent av Sveriges totala produktion medan tjänste-
produktionen svarar för 10 procent, 62 procent av regionernas produktion avser
tjänster och regionerna är snarare relativt specialiserade på varuproduktion.

Nationellt sett är fördelningen 73 procent tjänste- och 27 procent varuproduktion,
som andelar av total produktion exklusive transportsektorn.

15 Det bör betonas att med testscenariots konstruktion handlar dessa effekter enbart om pris-
och agglomerationseffekter; till exempel handlar effekter på exporten enbart om effekter
via exportelasticiteter.
16 Produktion avser här produkten av pris och kvantitet, uttryckt i 2010 års priser enligt mo-
dellen.
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Figur 5  Regional fördelning av Sveriges produktion uppdelad på Varor och
Tjänster år 2010.

Som beskrivits ovan är utgångspunkten för de resultat som följer en utbudsökning
av arbetskraften i STRAGO. Den regionala fördelningen av arbetskraftstillväxten
visas i Figur 6. I procentuella tal är arbetskraftstillväxten enligt testscenariot stark-
ast i Stockholm, Sydsverige, Östra Mellansverige och Västsverige, och som lägst i
Norra Mellansverige. Det enda som ändrats i indata till modellen i denna kontra-
faktiska analys är utbudet på arbetskraft i de olika regionerna.
Figur 6  Exogen förändring av arbetskraftsutbudet.

Intuitivt, vad kan förväntas vid en utbudsökning av arbetskraft på de regionala ar-
betsmarknaderna i modellen? En effekt man förväntar sig är att lönerna pressas
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ned, i relativa termer, i de regioner som har störst ökning av arbetskraften. I Figur 7
ses denna effekt, löneökningarna i de olika regionerna är negativt korrelerade med
arbetskraftens tillväxttakter, i regioner med stark arbetskraftstillväxt utvecklas lö-
nerna svagare.
Figur 7  Löneökningarna är negativt korrelerade med arbetskraftstillväxten, de

regioner där arbetskraften växer snabbast har svagast löneutveckling

Det kan noteras att lönerna går upp i alla regioner trots att arbetskraftsutbudet ökar
i alla regioner. Detta kan förstås i termer av att exportefterfrågan ökar. I testscena-
ΤΚΘς�ϑµΝΝΥ�≥ΞκΤΝΦΥΟΧΤΜΠΧΦΥΡΤΚΥΓΤ≥�ΜΘΠΥςΧΠςΧ  och exporten reagerar delvis på prisef-
fekter på svenskproducerade varor och tjänster, men också på antalet varor som
erbjuds från Sverige.

Att efterfrågan beror på antalet varianter �≥ΝΘΞΓ� ΘΗ� ΞΧΤΚΓς[≥�� av en vara är ett
centralt antagande i modeller som bygger på monopolistisk konkurrens, och en av
drivkrafterna till agglomeration av ekonomisk aktivitet; ju fler varianter av en vara
som erbjuds från en region desto större blir efterfrågan på dessa varor.  Priseffek-
terna är små när de två jämvikterna jämförs, vad som driver exportefterfrågan i
ΦΓςςΧ�ΥΕΓΠΧΤΚΘ�κΤ�ΓΖΡΘΤςΓΗςΓΤΗΤµΙΧΠΥ�≥ΝΘΞΓ�ΘΗ�ΞΧΤΚΓς[≥��ΦΓς�ΞΚΝΝ�ΥκΙΧ�ΧΙΙΝΘΟΓΤΧςΚΘΠs-
effekter.

När det gäller tjänster, som är arbetsintensiva, substitueras exportefterfrågan mot
de regioner som har en stark tillväxt i arbetskraft och därmed en svagare löneök-
ning. Denna effekt finns även för interregional handel inom Sverige. Det gör att
regioner som växer snabbt i termer av arbetskraft, växer ännu snabbare i termer av
tjänsteproduktion. Även i de andra regionerna växer tjänsteproduktionen drivet av
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ökad inhemsk efterfrågan och export. Varuproduktionen följer också arbetskraftens
utveckling i stort, men de regionala skillnaderna i utvecklingen är inte lika stora
som för tjänstesidan, se Figur 817.

Figur 8  Utvecklingen av varuproduktion och tjänsteproduktion vid ökat arbets-
kraftsutbud med större regionala skillnader för tjänster än varor.

I Figur 8 kan man utläsa att arbetskraftsstärkta regioner attraherar arbetsintensiv
tjänsteproduktion medan det i regioner där arbetskraften växer långsamt snarare är
varuproduktionen som växer snabbast. Detta uttrycker att regionerna specialiseras i
termer av vilken produktion de ägnar sig åt. Tjänstesidan av ekonomin koncentre-
ras till arbetskraftstärkta regioner.

Detta tydliggörs i Figur 9, som visar den regionala fördelningen mellan varu- och
tjänsteproduktion med arbetskraftsutbudet för respektive scenario. Stockholm är
starkt specialiserat på tjänsteproduktion och denna specialisering drivs på av det
ökade arbetskraftsutbudet, medan Norra Mellansverige förskjuter sin produktion
mot varuproduktion. Totalt sett kan man se att den regionala fördelningen mellan
varu- och tjänsteproduktion förskjuts endast marginellt och fördelningarna föränd-
ras med i storleksordningen 1 procent.

17 Alla resultat som presenteras avseende produktionsförändringar är beräknade i 2010 års
priser, resultaten visar förändringar i kvantiteter som produceras värderade i fixerade priser.
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Figur 9  Regionens produktion fördelad på varor och tjänster. Tjänster växer
snabbare än varor i Stockholm, regionen specialiserar sig ytterligare på
tjänsteproduktion. Omvänt förhållande gäller för Norra Mellansverige.

Till sist illustreras vilken effekt som uppnås genom att införa sektoriellt och reg-
ionalt fixerade kapitalstockar för sektorn Järnmalm och skrot. Avsikten med att
införa denna fixerade kapitalstock specifikt för Järnmalmsproduktion är att den
representerar en icke förnybar resurs som ligger fast i marken. Tillgången på resur-
sen bestäms inte längre endogent i modellen via investeringsbeslut. I stället ligger
utbudet nu som en exogen del av modellen och kan varieras som en del av ett sce-
nario. Denna förändring motiveras av tidigare modellresultat, där järnmalms-
produktionen var alltför mobil. Den införda förändringen har haft avsedd effekt,
vilket ses tydligt i Figur 10.

Figur 10. Regional varians i tillväxtfaktorer per sektor.

Figuren visar variansen av den regionala produktionens tillväxtfaktorer för olika
sektorer. Om denna varians är 0, betyder det att ingen regional omfördelning av
produktionen har skett. Figuren visar att Järnmalm nu har den lägsta regionala om-
fördelningen av alla sektorer i modellen, variansen ligger nära noll. (Det kan näm-
nas att motsvarande varians för arbetskraftens tillväxtfaktorer är 0.03.)
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Sammanfattningsvis har vi sett att utökat arbetskraftsutbud gör att regioner med
stor utbudsökning tappar i löneutveckling jämfört med andra regioner. Detta driver
en regional specialisering mot tjänsteproduktion i de regioner som växer snabbast.
Krafterna som driver denna specialisering är delvis lönerelaterade, men drivs också
Ρµ�ΧΞ�ΧΙΙΝΘΟΓΤΧςΚΞΧ�ΜΤΧΗςΓΤ�Κ�ΗΘΤΟ�ΧΞ�≥ΝΘΞΓ�ΘΗ�ΞΧΤΚΓς[≥��+ΠΗ{ΤΧΠΦΓς�ΧΞ�ΓΠ�ΗΚΖ�ΜΧΡi-
talstock för den icke förnybara resursen järnmalm resulterar i en modell där pro-
duktionen av järnmalm är immobil, och kan styras exogent i modellen.

6.2 Ökad skatt

6.2.1. Förutsättningar

I detta scenario analyseras effekterna av skattepåslag på de olika sektorernas pro-
duktion. I scenariot tänker vi oss att varje sektors produktion beläggs med en skatt.
Skatten läggs endast till på inhemskt produktion, och intäkterna samlas in till sta-
tens budget, men återförs direkt till befolkningen i form av transfereringar. I Scena-
riot har vi antagit att varje arbetande individ i modellen får en lika stor transfere-
ring, som denna sedermera använder för sin privata konsumtion eller investeringar.
Som inspiration till det scenario som analyseras tar vi de prispåslag som en koldi-
oxidskatt på produktionen. Att Sverige redan infört koldioxidskatt har inte (ännu)
beaktats vid kalibreringen av STRAGO. Analysen skulle därför kunna beskrivas
som kontrafaktisk till form, men inte till innehåll. Data om utsläpp och skatt per
STRAGO-grupp baseras på SCB:s Miljöräkenskaper, se Tabell 9 nedan.

Analysen avser effekterna av en skatt motsvarande kolumn (E) i tabellen, dvs. en
skatt med varierande skattesats i procent av produktionsvärdet för respektive
STRAGO-grupp. Analysen av skattekilarnas effekter har samma upplägg som ana-
lysen av effekterna av en införd kilometerskatt, se Sundberg (2009). En skillnad är
att koldioxidskatten redan är införd sedan flera år, en annan skillnad är att koldiox-
idskatten här har hanterats som en skatt på output18. Scenariot som presenteras skall
inte ses som en analys av koldioxidskattens påverkan på den svenska ekonomin,
utan har endast konstruerats med inspiration därifrån, och dess roll i denna rapport
är endast att tjäna som en känslighetsanalys. Vad händer om vi lägger en direkt
skatt på de olika sektorernas produktion?

18 Koldioxidskatten baseras på bränsle- och energiförbrukning, vilka båda är input till pro-
duktionen. Genom att modellera det som en skatt på output fångas inte de primära effekter-
na in, dvs. förändringar av sektorernas bränsle- och energiförbrukning.
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Tabell 9 Per STRAGO-grupp 2010: (A) Produktion MSEK, (B) Utsläpp av växt-
husgaser, Tusen ton koldioxidekvivalenter, (C) Kvot B/A, (D) Kol-
dioxidskatt, MSEK, (E) Kvot D/A.
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Eftersom produkter i varierande grad fördyras vid en koldioxidskatt är ett förväntat
resultat av den (formellt) kontrafaktiska analysen att det sker en substitution mot
sektorer (STRAGO-grupper) med relativt låg skattekil och att de totala utsläppen
av koldioxid därmed dämpas. Det faktum att skatten existerar sedan flera år gör att
vi kan utgå från att en sådan substitution pågår, och redan har ägt rum.

Av data från SCB:s Miljöräkenskaper för perioden 2008-2014 framgår att för nä-
ringslivet totalt har utsläppen minskat med 14 procent medan produktionsvolymen
har ökat med drygt 2 procent; för varuproducerande branscher har utsläppen mins-
kat med 13 procent medan produktionsvolymen minskat med drygt 7 procent20.
Förändringen på branschnivå illustreras i Figur 10.

20 Enligt Skatteverkets uppgifter har skattesatsen för koldioxidskatt nominellt ökat med ca 7
procent mellan 2008 och 2014. Under samma period har skatteintäkterna minskat med 4,6
procent (hela näringslivet) och med 2,8 procent (varuproducerande branscher).
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Figur 10 Produktionsvolym och utsläpp av koldioxid. Procentuell förändring 2008-
2014 för varuproducerande branscher.

Som framgått ovan är de resultat som redovisas i denna rapport baserade på en ana-
lys som i realiteten inte är kontrafaktisk. Fortsatta och fördjupade analyser bör utgå
från en kalibrering av STRAGO som inkluderar koldioxidskatten för aktuellt år.
Vidare bör koldioxidskatten på hushållens privata konsumtion ingå i analysen. Av
de totala skatteintäkterna år 2010 (27 330 MSEK) uppgick hushållens andel till 37
procent, medan hushållens andel av de totala utsläppen var 15 procent. Slutligen
finns det skäl för att koldioxidskatten vid en fördjupad analys bör behandlas som
en skatt på input (bränsle och energi).

6.2.2. Resultat

I detta exempel påvisas de resultat som skulle uppstå om man i modellen inför
skattekilar på producerade varor som ligger i nivå med de ovan beskrivna förutsätt-
ningarna. Det vill säga, de resultat som visas motsvarar en före-situation utan skat-
ter, som jämförs med en situation där skatter har införts. Skattekilarna finns i ko-
lumn (E) i Tabell 9 ovan och visas grafiskt i Figur 11 nedan.
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Figur 11 Exogena skattepåslag på respektive sektor.

Som kan förväntas följer effekterna på produktionen i de olika sektorerna i stora
drag skattekilarna men med negativt tecken. Ett skattepåslag på en sektor påverkar
direkt efterfrågan av dess produktion, se Figur 12.
Figur 12 Effekten av skattekilarna på produktionen i olika sektorer

Den direkta effekten av ett skattepåslag är alltså negativ. En viktig aspekt av skatt-
ters påverkan är att produktionen från en sektor används som insatsvara i andra
sektorer, vilket ger följdeffekter på även andra sektorer. I Figur 12 kan man utläsa
att exempelvis produktionen av Livsmedel påverkas ganska mycket, trots att det
direkta skattepåslaget på Livsmedel är relativt litet. En anledning är att livsmedels-
sektorn är starkt beroende av jordbruksprodukter som insatsvara, och denna in-
satsvara får det största skattepåslaget av alla.
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Samma typ av förhållande finns för Rundvirke som används som insatsvara till
Trävaror, eller Råolja och kol vilket används för tillverkningen av framförallt Mi-
neraloljeprodukter men även Metallprodukter. Totalt sett kan man se att skatte-
påslaget motsvaras av ett i runda tal dubbelt så stort fall i produktionen. Till stor
del drivs detta av exportefterfrågans elasticiteter.

Vad gäller den regionala fördelningen av produktionsförändringarna kan man för-
vänta sig att regioner som är specialiserade på produkter som upplever ett stort
skattepåslag eller på produkter som använder dessa som insatsvaror upplever de
största effekterna. I Figur 13 påvisas att Sydsverige och Mellersta Norrland påver-
kas mest i termer av total produktion, medan Stockholm påverkas minst. Stock-
holm är mycket specialiserat på tjänsteproduktion som enligt scenariot påverkas till
mindre grad av skattekilar.
Figur 13 Effekten av skattekilarna på produktionen i olika regioner

I Figur 14 nedan påvisas detta, att tjänsteproduktionen påverkas till lägre grad av
skattekilarna än varuproduktionen, resultatet håller för alla regioner. Dessutom kan
man utläsa att Sydsveriges och Mellersta Norrlands produktion påverkas negativt
framförallt på varuproduktionssidan. Anledningen till att dessa regioner påverkas
mest är deras specialisering på tillverkningsindustri.
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Figur 14 Effekten av skattekilarna på produktionen i olika regioner, uppdelat på
varor och tjänster.

Av indata till kalibreringen av STRAGO kan man utläsa att Sydsverige är speciali-
serade inom Jordbruk och Livsmedel, som båda påverkas mycket av skattekilarna.
För Mellersta Norrland är fallet att regionen är specialiserad på Rundvirke, Träva-
ror samt Papper och Pappersmassa.

En viktig aspekt att lyfta fram i detta sammanhang är att de resultat som har pre-
senterats härrör till stor del till skatternas påverkan på produktion. Vi har inte redo-
visat de positiva effekter som kan väntas av skatterna. En av de viktigaste
aspekterna som saknas i framställningen ovan är att redogöra för en värdering av
de positiva externaliteter som skulle uppstå till följd av förändrad produktion och
konsumtion. Om vi tänker oss att scenariot faktiskt reflekterar en skatt införd med
motivet att minska koldioxidutsläppen, så är givetvis vinsterna i minskade koldiox-
idutsläpp som följer av minskad produktion den primära externa faktorn som bör
värderas. Eftersom produktionen i stort minskar, blir den troliga effekten att ut-
släppen också minskar, vilket innebär en positiv externalitet.

Sammanfattningsvis kan man säga att produktionen i olika sektorer påverkas nega-
tivt av skattekilarna i proportion till skattens storlek. Indirekta effekter på sektorer
som använder högt beskattade insatsvaror verkar vara av betydelse, och den re-
gionala fördelningen av effekterna beror givetvis på vilka sektorer en region är
specialiserad inom. Resultaten som visas säger ingenting om huruvida skattekilarna
är negativa eller positiva från ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att dra sådana
slutsatser måste analysen kompletteras med en välfärdsanalys som tar i beaktande
de externaliteter som uppstår till följd av scenariot.
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7 Diskussion
Olika modeller har olika styrkor och svagheter och det var en av anledningarna till
att länka samman STRAGO och Raps i tidigare arbete. STRAGO har en regional
representation som är tämligen grov då den arbetar med nio stora regioner. Dess
styrka ligger snarare i att den för dessa regioner modellerar både utbud och efter-
frågan, priser och kvantiteter, och interaktioner mellan olika marknader i form av
handelsmönster både intersektoriellt och interregionalt.

En modell som Raps arbetar på en finare geografisk nivå, ned till kommuner, men
hanterar exempelvis inte priser och kvantiteter separat, och kan därmed inte fånga
upp substitutionseffekter som uppstår till följd av ändrade priser. Scenarierna som
visas ovan påvisar vilken roll sådana priseffekter kan ha.

I exemplet med koldioxidskatt illustreras hur ett prispåslag på en sektor ger en di-
rekt negativ påverkan på dess produktion, men även påverkar sektorer som får för-
höjda kostnader för insatsvaror till följd av skatten. Resultaten i exemplet med ökat
arbetskraftsutbud drivs av priseffekter i form av substitution mot tjänster i snabb-
växande regioner, där löneutvecklingen är svagare, och agglomerationseffekter dri-
ver på.

Bakgrunden till det arbete som bedrivits i detta projekt berördes i rapportens inle-
dande kapitel. Där beskrivs i korthet hur modellerna STRAGO och Raps har län-
kats samman för att göra regionala nedbrytningar av ekonomiska scenarier från
Långtidsutredningen. Syftet med dessa regionala nedbryningar är dels att göra reg-
ionalekonomiska analyser, dels att förse nationella gods- och trafikmodeller med
indata som baseras på Långtidsutredningens scenarios. Figur 1 påvisar att trans-
portkostnader från SAMGODS används som indata till STRAGO, men det finns
ingen direkt länk mellan modellerna. I tidigare användning av modellstrukturen har
STRAGO kalibrerats för att vara konsistent mot SAMGODS vid basåret, i termer
av hur transportkostnader fördelar sig över varugrupper, däremot har inte mo-
dellerna interagerats vid framskrivning av nationella scenarios. Teoretisk sett är det
tänkbart att man skulle vilja interagera SAMGODS även med SAMGODS för att
uppdatera transportkostnaderna i modellerna för att bibehålla konsistens även vid
framskrivningar.  I  Ett  första  steg  skulle  detta  kunna  göras  genom att  låta  den  ut-
veckling som föreskrivs för transportsektorn, av de nationella scenarierna, vara
vägledande inte bara för STRAGO utan även för SAMGODS, ett andra steg kan tas
där man dessutom kompletterar framskrivningarna med att kräva att fördelningen
av transportkostnader över varugrupperna är konsistent mellan modellerna. I prak-
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tiken kan man dock ställa sig frågande till hur mycket som skulle vinnas av ett så-
dant förfarande, som definitivt påverkar modellkomplexiteten och körningstider.
Anledningen att göra en sådan interaktion skulle vara att man har anledning att tro
att de interregionala transportkostnaderna kommer att påverkas olika för olika reg-
ioner på en aggregerad geografisk nivå (NUTS2), eller olika för olika sektorer. Ett
sätt att få klarhet i huruvida en koppling mellan modellerna ör önskvärd är att vid
en genomförd framskrivning, jämföra de transportkostnadsandelar som genereras i
respektive modell.

De huvudsakliga steg som tagits vad gäller modelluppdatering rör disaggregering
av framförallt tjänstesektorn och kalibrering av modellen mot ett nytt basår. Tjäns-
tesektorn var tidigare representerad av en enda sektor i modellen och denna sektor
representerade en avsevärd andel av svensk produktion. De varuproducerande sek-
torerna som representerar en mindre andel av ekonomin var indelad i 12 sektorer.
Eftersom olika delar av den aggregerade tjänstesektorn, exempelvis företagstjänster
och byggverksamhet, har olika regional spridning, olika branschutveckling och
olika exportberoende, kommer en mer disaggregerad behandling av dessa sektorer
bättre kunna fånga de regionalekonomiska konsekvenserna av scenarios från Lång-
tidsutredningen.

Men, det finns en avvägning som behöver göras när det gäller graden av disaggre-
gering. Önskemål om mer disaggregering i termer av sektorer eller regioner drivs
ofta av resonemang av den typ som fördes ovan gällande tjänstesektorn. I den
andra vågskålen finns önskemål om precision i och tillgång till indata, och en han-
terbar modellkomplexitet.

Vid nedbrytningen av indata för kalibrering av regional produktion och export har
exempelvis sysselsatta inom varuhanterande yrken på en fin branschindelning för
respektive sektor använts för att fördela export och produktion regionalt. Hur väl
detta förfarande fungerar är något som bör undersökas. Teoretiskt skulle man
kunna tänka sig att använda sig av statistiska källor såsom Industrins varuprodukt-
ion (IVP) och Industrins insatsvaruförbrukning (INFI), källor som innehåller detal-
jerade data på kommunnivå. I praktiken är dock denna väg inte möjlig att gå, på
grund av att dessa mikrodata är (starkt) sekretessbelagda.

En alternativ källa är att använda data från Raps-databasen. Ekonomiska data från
denna databas för år 2010 var inte tillgängliga vid genomförandet av detta projekt,
men databasen håller för närvarande på att uppdateras med uppgifter för år 2008-
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2013. En fördel med att använda databasens ekonomiska data per bransch och län
år 2010 är att dessa data är avstämda mot Regional- och Nationalräkenskaperna.

En annan aspekt som berör kalibrering av modellen handlar om hur lokalt bundna
tjänsterna är. STRAGO är nu kalibrerad mot exporten enligt IO-data när det gäller
internationell handel. På exportsidan ser man att vissa tjänster, som exempelvis
Information o Kommunikation, företagstjänster, exporteras till relativt stor del,
medan andra tjänster såsom Byggverksamhet inte exporteras alls. Detta indikerar
att vissa tjänster har större benägenhet att handlas mellan regioner medan andra är
betydligt mer regionalt bundna.

Nuvarande kalibrering av modellen har inte tagit hänsyn till detta, vilket givetvis är
en brist. Däremot har modellen förberetts för att möjliggöra en sådan kalibrering i
framtiden. Kopplat till frågan kring hur lokala tjänster är, ligger även frågan kring
hur stora transportkostnaderna relaterade till tjänsteproduktion och handel med
tjänster är?  Exempelvis om det handlar om tjänster som involverar privata person-
resor, hur påverkar tidsvärden möjligheten till handel med tjänster? Denna typ av
tidsrelaterade kostnader som är förknippade med handel av tjänster finns inte re-
presenterade i modellen idag, men påverkar hur lokalt olika tjänster handlas.

Vad det gäller handelsflöden av varor finns det faktiskt en möjlighet att validera
den kalibrerade modellen mot data från Varuflödesundersökningen. I kalibreringen
av modellen har vi använt en regional fördelning av produktionen och IO-data och
tillsammans kommer dessa data att implicera ett regionalt mönster för förbrukning-
en av varor, endera i form av insatsvaror till produktionen eller via hushållens ef-
terfrågan.

Dessa data skulle kunna jämföras mot produktions- och förbrukningsdata som ta-
gits fram i samband med skattningen av Trafikverkets PWC-matriser. VFU-data
och/eller PWC-matriser skulle kunna användas för att validera de handelsmönster
som uppstår i STRAGO mellan regioner. En sådan validering skulle indikera om
det finns behov av att kalibrera om modellen med avseende på handelsmönster.

Slutligen, många av modellens parametrar kalibreras mot data, men det finns en
grupp av parametrar som sätts utifrån skattade värden som återfinns i litteraturen,
nämligen elasticiteter. Det vore självfallet önskvärt att erhålla skattade elasticiteter,
speciellt Armington-elasticiter och elasticiteter för olika typer av varieteter av varor
på svenska data.
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� � � Ϯϭ� �'ƂĚƐĞůŵĞĚĞů͕�ŶĂƚƵƌůŝŐĂ�Ž�ƚŝůůǀĞƌŬ�

� � � ϮϮ� �<ŽůďĂƐĞƌĂĚĞ�ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ�ŽĐŚ�ƚũćƌĂ�

� � � Ϯϯ� ��ŶĚƌĂ�ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ��

� � � Ϯϰ� �WĂƉƉĞƌƐŵĂƐƐĂ�Ž�ͲĂǀĨĂůů �͕ƌĞƚƵƌƉĂƉƉ�

� � � Ϯϱ� �ΧĂƐŬŝŶͬ�ĂƉƉĂƌĂƚ�Ž�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵ�н�ĚĞůĂƌ�

� � � Ϯϲ� ��ƌďĞƚĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůů�

� � � Ϯϳ� �&ůĂƐ͕�ŐůĂƐǀĂƌŽƌ�Ž�ŬĞƌĂŵŝƐŬĂ�ƉƌŽĚ�

� � � Ϯϴ� �WĂƉƉĞƌ͕�ƉĂƉƉ�ŽĐŚ�ǀĂƌŽƌ�ĚćƌĂǀ�

� � � Ϯϵ� ��ŝǀĞƌƐĞ�ĂŶĚƌĂ�ĨćƌĚŝŐĂ�ǀĂƌŽƌ�

� � � ϯϬ� ^ƚǇĐŬĞŐŽĚƐ�ĞƚĐ͘�

� � � ϯϭ� �ΨƵŶĚǀŝƌŬĞ�ƚŝůů�ƐĊŐǀĞƌŬ�

� � � ϯϮ� �DĂƐŬŝŶƵƚƌƵƐƚŶ�Ž�ŵŽƚŽƌ�н�ƚŝůůďĞŚƂƌ�

� � � ϯϯ� �ςĂƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƉƉĞƌƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�

� � � ϯϰ� ��ŵďĂůůĂŐĞ�


