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Underlag för justering av prognos för transporterade ton 

1. Bakgrund 

Inom Trafikverket har det nyligen diskuterats om efterfrågan på godstransporter i basprognos 2020 

ligger alltför högt med avseende på antalet ton.  Diskussioner av samma slag har förts i samband med 

tidigare prognoser, se till exempel den rapport från 2016 som analyserar utvecklingen baserad på 

förutsättningarna i LU 20151. En slutsats i denna rapport var att ”den prognoserade snabba ökningen i 

ton, och långsamma ökningen av genomsnittligt varuvärde, i huvudsak kan förklaras av att prognosen 

för export och import i kronor (volym) har en annan sammansättning än tidigare, med avseende på 

tillväxten för varugrupper med höga respektive låga varuvärden”.  

Den nu aktuella diskussionen har fokus på den osäkra prognosen för varuvärden. Förutsättningarna 

från det nationella scenariot (Konjunkturinstitutet, EMEC) är också osäkra, men dessa förutsättningar 

är givna, på samma sätt som SCB:s befolkningsprognos. Det finns dock andra osäkerheter i prognosen 

som hittills inte blivit tillräckligt uppmärksammade.  

En osäkerhet handlar om nycklarna mellan bransch och Samgods varugrupper. I rapporten från 2016 

berördes detta i en fotnot: ”Att anta oförändrade nycklar innebär att produktion, export och import 

för en given bransch för prognosåret fördelas på Samgods varugrupper på samma sätt som för basåret. 

Även om det inte är sannolikt finns inget underlag för att anta om och hur nycklarna kommer att 

förändras”.  

Detta påstående kan delvis ifrågasättas; det finns underlag för att anta att nycklarna kommer att 

förändras, av följande skäl. Tjänsteproduktionens andel av industrins produktionsvärde har successivt 

ökat sett över en längre tid2. Denna andel kan antas öka framöver3. Industrins tjänsteproduktion 

innehåller därutöver industriella tjänster (reparationer, underhåll, monteringar och installationer), 

direkt anknutna till varuproduktionen. År 2016 uppgick värdet av industriella tjänster till ca 7 procent 

av industrins produktionsvärde, enligt IVP4. Av det totala produktionsvärdet för tillverkningsindustrin 

(SNI 05–32) kan idag andelen tjänster totalt uppskattas till runt 25 procent.  

Med hjälp av nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller 2008–2018 kan vi undersöka 

hur andelen tjänster (exklusive industriella tjänster) har utvecklats historiskt, för varuproducerande 

branscher totalt och per bransch. Med stöd av denna analys kommer vi nedan göra antaganden om 

hur andelen tjänster kommer att utvecklas fram till prognosåret 2040, och konsekvenserna för 

utvecklingen i ton.  

                                                             
1 Christer Anderstig och Moa Berglund, WSP, Förbättrade indata till PWC-matriser, FUD-uppdrag: TRV 
2016/14747. 

2 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Ny-produktionsindikator-ger-battre-underlag-till-BNP/  
3 Se till exempel Den konkurrensutsatta sektorn mer än industrin, Teknikföretagens Input/Output-analys 2021, 
Teknikföretagen juni 2021 

4 Se Samgods PWC-matriser 2016 och 2040, tabell 5.1 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Ny-produktionsindikator-ger-battre-underlag-till-BNP/
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En annan osäkerhet handlar om reexporten, dvs. exporten av importerade varor. Hittills har 

uppskattad reexport exkluderats från basårets och prognosårets export, dvs. export avser endast 

nationellt producerade varor. Syftet har främst varit att kunna kontrollera att kommunernas 

uppskattade export inte överstiger uppskattad produktion. Även på denna punkt kan hanteringen 

ifrågasättas. För flera varugrupper har reexportens andel av total export vuxit mycket kraftigt, och som 

underlag för modellering av godsflöden är det diskutabelt att exkludera de handelsflöden som 

reexporten svarar för. Den tidigare kontrollen, att kommunernas uppskattade export inte är större än 

produktionen, kan ersättas med villkoret att uppskattad total export, dvs. inklusive reexport, inte är 

större än summan av produktion och total import.  Vi ska nedan beskriva hur reexporten per varugrupp 

har utvecklats sedan 1995, med data hämtade från SCB:s Input-Output tabeller.  

Genom att anta en växande andel tjänster av de varuproducerande branschernas produktion minskar 

prognoserat antal ton; genom att inkludera reexport ökar prognoserat antal ton i utrikeshandeln.  

För att återvända till den osäkra prognosen för varuvärden har vi i PWC-rapporten5 granskat den 

tillämpade metoden för att uppskatta inrikes varuvärden, samt diskuterat ett alternativ som tar hänsyn 

till sambandet mellan avstånd och varuvärde. Vi ska nedan anknyta till denna diskussion.  

2. Tjänsteproduktionen inom varuproducerande branscher 

Nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller är underlag för SCB:s Input-Output 

tabeller, 65 branscher och 65 produktgrupper. Tillgångstabellen visar produktionen per bransch 

fördelad på produktgrupper; användningstabellen visar branschernas användning (dvs. förbrukning av 

insatsvaror) fördelad på produktgrupper. Tabell 1 visar den senaste tillgångstabellen för 2019, 

publicerad augusti 2021. I tabellen har varuproduktionen aggregerats till Samgods varugrupper och 

motsvarande branscher; alla 43 tjänsteprodukter finns i aggregatet Tjänster.  

Tabell 1 Tillgångstabell 2019, aggregerad till Samgods varugrupper/branscher. MSEK löpande priser 

 

Tabellen visar en stark koppling mellan varugrupp och bransch; av produktionsvärdet för den totala 

varuproduktionen, summa 1–15, återfinns 96 procent i diagonalen. Dvs, den icke branschtypiska varu-

produktionen svarar för endast 4 procent. Men tabellen visar också att produktionen av tjänster svarar 

för en inte obetydlig del av de varuproducerande branschernas totala produktion, drygt 16 procent. 

För industribranscherna är motsvarande andel 17 procent. 

                                                             
5 Se Samgods PWC-matriser 2016 och 2040, Bilaga 11 
 

Produkt Bransch

(Samgods) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Summa

1 Jordbruk 70 530 0 41 0 0 0 0 8 0 0 0 0 78 70 657

3 Malm 96 57 209 0 0 26 71 1 480 2 813 0 0 0 0 0 61 695

4 Livsmedel mm 3 885 0 165 001 1 388 124 1 506 0 6 0 0 0 0 170 911

5 Textil mm 0 0 0 12 261 92 0 52 0 16 0 30 232 0 12 683

6 Trä, papper 1 050 0 0 0 237 138 0 294 0 61 261 65 459 1 180 240 508

7 Petroleum 0 262 0 0 0 107 357 200 0 209 0 0 0 0 108 028

8 Kemi, gummi 10 84 1 039 182 1 473 3 022 185 114 1 234 4 737 711 323 1 145 0 199 074

9 Mineraliska 0 1 302 9 0 12 275 55 38 289 288 506 12 65 0 40 813

10 Stål, metall 0 1 0 25 358 0 895 766 274 812 3 306 2 360 198 0 282 721

11 Maskiner 0 4 0 21 274 0 3 090 1 5 295 275 493 8 028 1 227 0 293 433

12 Transportmedel 0 0 0 0 0 0 842 0 401 1 350 304 175 50 0 306 818

13 Annan tillverkning 0 0 0 5 726 0 352 49 161 1 488 17 43 409 0 46 207

15 Skogsbruk 3 458 0 0 0 7 007 0 0 0 0 0 0 0 99 146 109 611

Summa 1-15 79 029 58 862 166 090 12 495 247 494 110 849 193 880 43 160 285 986 283 115 315 010 46 785 100 404 1 943 159

Tjänster 14 283 2 842 14 780 718 32 363 3 387 60 484 10 772 29 425 73 877 128 356 5 566 460 377 313

Total produktion 93 312 61 704 180 870 13 213 279 857 114 236 254 364 53 932 315 411 356 992 443 366 52 351 100 864 2 320 472

Tjänster % 15,3% 4,6% 8,2% 5,4% 11,6% 3,0% 23,8% 20,0% 9,3% 20,7% 29,0% 10,6% 0,5% 16,3%
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Figur 1 visar tjänsteproduktionens andel av industrins totala produktion 2008–2015. Andelen har ökat 

över perioden, men vi kan observera att andelen 2015 är lägre än 2014. En viktig förklaring till att 

andelen tillfälligt kan minska är att verksamheter har klassificerats om från industri till tjänster, just för 

att produktionen av tjänster har blivit alltmer dominerande6.  

Figur 1 Tjänsteproduktion inom industrin, Andel av total produktion inom industrin, procent. Källa: Se fotnot 2 

 

I Figur 2 visas hur andelen tjänster förändrats över tid för Samgods huvudbranscher. För att undvika 

inflytandet av tillfälliga variationer visas medelvärdet 2008–2010 och 2015–2019. 

Figur 2 Tjänsteproduktion per bransch (Samgods varugrupp), andel av total produktion, medelvärde 2008–2010 
och 2015–2019, procent. Källa: SCB Tillgångstabeller 

 

2.1. Antagande om ökad andel tjänster till 2040, kalkylerad effekt på producerade ton 

För varuproducerande branscher totalt har andelen tjänster ökat med runt 5 procentenheter de 

senaste 10 åren. Om vi antar att denna andel kommer att öka i ungefär samma takt framöver, innebär 

det att andelen 2040 hamnar på runt 26 procent, exklusive industriella tjänster. Vi kan vidare anta att 

tjänsteproduktionens fördelning på branscher är densamma som 2015–2019, se Figur 3.  

                                                             
6 Till exempel har företaget Ericsson AB klassificerats om från SNI 26 (tillverkning av datorer, elektronikvaror 
och optik), till avdelning/näringsgren J (Informations- och kommunikationsverksamhet) 
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Figur 3 Tjänsteproduktion per bransch (Samgods varugrupp), Andel av total produktion, medelvärde 2015–2019 
och kalkyl 2040, procent. Källa: SCB Tillgångstabeller och egna beräkningar 

 

Konsekvensen av att vi antar att andelen tjänster av branschernas totala produktion fortsätter att öka 

fram till 2040 blir att andelen varor minskar i motsvarande grad. 

Den kalkylerade effekten av att exkludera ökad tjänsteproduktion blir, med tillämpning av samma 

varuvärden som i PWC-rapporten, att totalt antal producerade ton 2040 minskar från 359 miljoner till 

346 miljoner, en minskning med 3,5 procent. Produktionen i ton per varugrupp visas i Figur 4. 

Figur 4 Produktion 1000 ton per Samgods varugrupp 2040 och 2040 exklusive ökad tjänsteproduktion.  
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3. Reexport 

Export av importerade varor per varugrupp har historiskt utvecklats enligt Tabell 2 nedan. För några 

varugrupper har andelen export som utgörs av reexport av importerade varor ökat mycket kraftigt de 

senaste 20 åren, till exempel för varugrupperna Textil mm och Maskiner. 

 

Tabell 2 Export av importerade varor (reexport), andel av total export i löpande priser 1995–2018. 
 Källa: SCB:s IO-tabeller 

 

Reexporten av jordbruksvaror och livsmedel domineras av fisk som importeras från Norge. Eftersom 

VFU exkluderar fisk beaktas denna handel inte heller i PWC-matriserna. Enligt Jordbruksverkets 

uppskattning uppgår reexporten av fisk år 2020 till ett värde på 38 miljarder kr, och drygt 0,7 miljoner 

ton7.  

I PWC-rapporten uppskattas att totalt för alla varugrupper kommer reexporten 2040 uppgå till ca 19 

miljoner ton; för basåret 2016 uppskattas reexporten uppgå till ca 13 miljoner ton. Som framgår av 

Tabell 2 har andelen reexport ökat för så gott som alla varugrupper sedan 2016.  

Reexporten är idag av sådan omfattning, och potentiell betydelse för modelleringen av godsflöden, att 

den bör inkluderas i PWC-matriserna. Det är däremot inte speciellt viktigt att göra antaganden om hur 

andelen reexport kommer att öka under prognosperioden. De tillväxttakter för export och import som 

ligger till grund för prognosen hämtas från Konjunkturinstitutets scenario och avser total export och 

import, dvs. implicit inkluderas reexport i dessa tillväxttakter.  

Slutsatsen blir att med avseende på de prognoser som redovisas i PWC-projektet borde exporten 2040 

justeras upp med ca 19 miljoner ton. Samtidigt borde antalet producerade ton 2040 justeras ned med 

ca 13 miljoner ton, pga. att andelen tjänster av de varuproducerande branschernas produktion antas 

öka under prognosperioden. 

 

                                                             
7 Jordbruksverket, Utrikeshandel årssammanställning 2020, 2021-03-30. Som ett kuriosum kan nämnas att 
Sverige reexporterar bananer. År 2020 uppgick denna reexport till drygt 22 kTon, med Danmark, Nederländerna 
och Frankrike som de viktigaste destinationerna. 

1995 2000 2005 2015 2016 2018

Jordbruk 2,9% 6,2% 20,1% 1,8% 1,9% 2,6%

Malm 0,0% 0,5% 0,8% 2,0% 1,3% 1,8%

Livsmedel mm 0,4% 8,1% 11,5% 17,9% 18,6% 21,3%

Textil mm 1,2% 40,7% 40,7% 60,3% 60,8% 75,3%

Trä, papper 0,0% 1,4% 2,2% 2,2% 2,3% 3,1%

Petroleum 0,1% 0,9% 7,9% 8,9% 14,1% 6,8%

Kemi, gummi 4,7% 3,4% 3,7% 12,3% 12,1% 18,8%

Mineraliska 3,7% 3,4% 3,3% 7,1% 5,8% 6,3%

Stål, metall 0,8% 1,7% 1,2% 7,8% 6,6% 6,5%

Maskiner 3,5% 1,5% 7,6% 31,3% 31,7% 34,4%

Transportmedel 1,8% 1,2% 0,5% 14,9% 14,0% 14,7%

Annan tillverkning 0,4% 0,2% 3,7% 8,5% 7,4% 13,7%

Skogsbruk 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

total 2,1% 2,5% 5,0% 17,4% 17,5% 19,0%
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4. Om alternativ metod för att uppskatta inrikes varuvärden 

Vi anknyter här till den diskussion som förs i Bilaga 11.1 i PWC-rapporten. Där konstaterades att 

konfidensintervallen för inrikes varuvärden, skattade med VFU-data, är mycket vida på nationell nivå. 

Det återspeglar att varugrupperna är heterogena. Det gäller inte på samma sätt för enskilda 

kommuner. Produktionen av en specifik vara inom en varugrupp är ofta koncentrerad till några få 

kommuner. Därför kan varuvärdet för varugruppen som helhet variera högst avsevärt mellan olika 

kommuner. Är det möjligt att uppskatta hur varuvärden i VFU varierar mellan olika kommuner?  

Enligt gravitationsmodellen bör, allt annat lika, varuflöden (transporter) på längre avstånd vara mindre 

vanligt förekommande än transporter på kortare avstånd, eftersom transportkostnaden förutsätts öka 

med avståndet. Men, i VFU-data gäller inte ”allt annat lika”. Heterogena varugrupper innebär att det 

inom en varugrupp finns varuflöden med lågt varuvärde på långa avstånd och varuflöden med högt 

varuvärde på korta avstånd, med korrekt registrerade varuvärden. Vidare finns det sannolikt många 

varuflöden med mycket osäkert eller felaktigt uppskattade varuvärden, oavsett avstånd. Det finns 

därför anledning att istället för att titta på enskilda observationer i VFU undersöka om det finns något 

underliggande systematiskt samband, där inflytandet av enskilda observationer neutraliseras. Ett sätt 

att göra detta på är att använda glidande medelvärde. Ett exempel för en varugrupp visas i Figur 5.  

Figur 5 Exempel på samband mellan inrikes varuvärde och avstånd. Löpande medelvärde för observationer i VFU.  

 

Som vi skriver i PWC-rapporten är denna ansats testad för alla varugrupper med signifikanta samband.  

Det vore värdefullt att närmare analysera hur dessa samband kan inkluderas i skattningen av PWC-

matriser.  

y = 0,0669ln(x) + 0,0902
R² = 0,8894
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