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1 Inledning 

Vid uppdatering av indata för Kapacitetsuppdraget 2011 och ÅP2012 har Vectura upphand-

lats av Trafikverket för att utföra en kvalitetskontroll av de indata som använts i prognos-

modellerna Sampers och Samgods. Vid upphandling av dessa kvalitetssäkringar har fokus 

varit på jämförbarhet mot tidigare utförda kontroller av fd myndigheter.  

Jämfört med tidigare kontroller har dessutom några utökningar gjorts: beräkning av ålders-

baserad försörjningskvot på läns- och kommunnivå samt beräkning av trenden gällande 

befolkningsutveckling över tid i olika kommuner. 

En generell kommentar av Vectura gällande kvalitet på indata är att det anses olämpligt att 

använda en heltalsavrundning i SAMS-databaserna. Denna ansats försvårar förfarandet att 

skriva upp eller ned ett tal med en viss faktor, särskilt gäller det små tal, som det ofta hand-

lar om då det gäller SAMS-områden. Vidare finns det enligt Vecturas bedömning en risk att 

mindre avvikelser i totalnivåer avfärdas som avrundningsfel vilket gör att systematiska fel i 

vissa beräkningar kan missas. 

De data som används för att påvisa olika förslag på vidareutveckling av metodiken för 

kvalitetssäkring är hämtade från de uppdaterade estimaten för ÅP2012 samt underlagsdata 

till Samgods. Detta innebär att inga underlagsdata på regional nivå varit tillgängliga, utan 

bara data på kommunal- och delkommunalnivå (sk SAMS-nivå). 

Rapportens struktur och rubriksättning följer strukturen för framtag av indata till transport-

modeller, se Rapport: Socioekonomiska indata till transportmodeller – Metodutveckling på 

kort och lång sikt (WSP, 2013). 

1.1 Sammanfattning 

Detta dokument går igenom de förslag på kvalitetssäkring av estimat som föreslås på olika 

nivåer, i huvudsak regional, kommunal samt delkommunal (”SAMS”).
1
 För respektive nivå 

presenteras först de kontroller som gjorts tidigare inom ramen för kvalitetssäkring av socio-

ekonomiska indata. Därefter ges förslag på vidareutveckling av kvalitetssäkringsarbetet 

samt exempel på hur dessa förslag kan utformas och resultat från dessa. 

För att redan tidigt i processen säkerställa att de estimat som tas fram är rimliga, föreslås att 

kontroller på nationell och regional nivå bör göras innan vidare nedbrytning av estimaten 

äger rum. Vid tidigare processer med framtagande av socioekonomiska data och kvalitets-

säkring av desamma har processen varit så tidspressad att stegvisa kontroller av data ej hun-

nits med. Kontroller har gjorts efter att alla data finns tillgängliga, d.v.s. modellanpassade 

indata till Samgods och Sampers på kommunal- och delkommunalnivå utan justeringar. 

                                                           

1
 Metodutvecklingen som Vectura redovisar i denna rapport har finansierats av Trafikverket. 

Författarna av rapporten står för innehåll och slutsatser. Om/hur dessa resultat av metodut-

vecklingen i framtiden kommer att användas av Trafikverket, beslutas vid behov av Trafik-

verket. 
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2 Kvalitetssäkring utgående från 

nedbrutna socioekonomiska data 

på regional nivå 

2.1 Tidigare kontroller 

Av de kontroller som tidigare gjorts inom ramen för kvalitetsäkring av indata så har inga 

kontroller gjorts direkt utifrån nedbrutna socioekonomiska data på regional nivå (t.ex. län) 

då några sådana data inte varit tillgängliga (bortsett från eventuellt viss varuproduktion på 

NUTS2/STRAGO-nivå). De tester som tidigare gjorts på regional nivå har därför i praktiken 

utgått från summering av nedbrutna socioekonomiska data på kommunal nivå för att få 

resultat på t.ex. länsnivå (t.ex. i fallet med försörjningskvoter etc). Exemplet nedan utgår 

från nedbrutna socioekonomiska data på kommunalnivå som summeras upp för att stämmas 

av mot SCB:s prognos på nationell nivå. Detta för att visa på en typ av kontroller som även 

är tillämpbara för nedbrutna socioekonomiska data på regional nivå (t.ex. befolkning på 

länsnivå). Flera exempel på metodik som även kan användas direkt på regional nivå, utan att 

gå via resultat på kommunal nivå, beskrivs i nästa kapitel (t.ex. beräkning av försörjnings-

kvoter). Dessa kontroller för avstämning med SCB-resultat på nationell nivå föreslås som en 

delavstämning innan vidare arbete med nedbrytning av estimat äger rum och bör ingå både i 

den grundläggande och i den utökade kontrollen av estimat. 

2.1.1 Totalbefolkning 

De kontroller som utförts av indata på nationell nivå
2
 har tidigare utgjorts av en jämförelse 

mellan SCB:s prognos på nationell nivå
3
 och prognosen från rAps som är nedbruten till 

kommunnivå. I detta skede görs endast beräkningarna för att säkerställa överensstämmelse 

på nationell nivå, d.v.s. fokus läggs inte på att kontrollera de enskilda kommunernas befolk-

ning (vilket görs i nästa kapitel). Detta steg kan därmed utföras innan arbetet med justering 

av befolkningen på olika nivåer inleds. Kontrollerna skulle även kunna utföras med under-

lagsdata endast på länsnivå om delprojektet som ansvarar för LU-nedbrytningen levererar 

estimat på denna nivå. 

För en fullständig jämförelse har uttag från SCB gjorts både uppdelat på kön och ålder samt 

endast uppdelat i åldersgrupper. Materialet från SCB innehåller enskilda åldersklasser upp 

till 104 medan de som är äldre ingår i gruppen 105+, grupperna 100 till 105+ måste därför 

räknas samman innan jämförelse mot framtagna indata sker där den äldsta åldersgruppen är 

100+, se Ekvation 2.1. 

                                                           

2
 Se exempelvis Bef_nationell_2050.xlsx daterad 2012-06-19 baserat på data från TRV Sple 

20120613 SocEk2050 (befolkning kommun ålder kön 2050_uppdat_WSP-lev20120613) 
3
 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod

=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4n

gd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401

&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+20

11%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang

=1&langdb=1 hämtat 2013-07-11 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkprognRev2011&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&preskat=O&prodid=BE0401&deltabell=&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2011%2D2110&innehall=Befolkprogn&starttid=2011&stopptid=2110&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
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Ekvation 2.1: Beräkning av befolkning i gruppen 100+ från SCB-data 

Jämförelser har sedan gjorts av befolkningssiffror för varje åldersgrupp, både sammantaget 

samt uppdelat på kön enligt Ekvation 2.2 och Ekvation 2.3 nedan. 

 

                             

Ekvation 2.2: Beräkning av differenser för totalbefolkning i olika åldersklasser, görs både för data från 
SCB och socioekonomiska data 

                                

Ekvation 2.3: Beräkning av differens för respektive åldersgrupp och kön mellan SCB och socioekono-
miska data 

I Ekvation 2.2 och Ekvation 2.3 ovan står å för respektive åldersklass medan m och k an-

vänds för att beteckna män respektive kvinnor samt tot för den totala befolkningen. I Ekvat-

ion 2.3 är det även möjligt att välja åldersgrupp så att denna innefattar hela befolkningen 0 – 

100+. Ekvationen kan lätt justeras för att studera kvinnor, eller både män och kvinnor sam-

mantaget. 

2.2 Förslag på vidareutveckling 

2.2.1 Godsflöden 

En jämförelse som skulle kunna göras av godsflöden på nationell nivå innefattar att studera 

hur godsflöden utvecklats historiskt på nationell eller regional nivå, för att på så sätt jämföra 

med den utveckling som prognostiseras framåt i tiden för de framtagna estimaten. I den 

statistik som går att finna via Trafa:s hemsida är dock problemet att i de fall en uppdelning 

på varugrupper görs, t.ex. i VFU saknas underlag för att studera trenden över tid medan i de 

källor där utvecklingen över tid presenteras görs inte någon uppdelning på olika varugrup-

per. 

I de fall där det inte är möjligt att finna historiskt material nedbrutet på någon varugrupps-

nivå skulle kontrollen kunna bestå i att jämföra tillväxttakterna för olika varugrupper för 

inrikes transporter, export och import med: 

1. Prognoser från tidigare planeringsomgångar 

2. Erfarenheter och trender från transportbranschen (publikationer och che-

fer/planerare i företag) samt godstransportkännare på Trafikverket och hos konsul-

ter  

Det bör dock utredas vidare om denna jämförelse ska göras inom ramen för kvalitetssäkring 

eller användas som underlag vid framtagande av estimat. 

Då exempeldata ej finns tillgängligt för detta projekts genomförande har dessa kontroller ej 

kunnat utföras i detta skede. 
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3 Kvalitetssäkring utgående från ned-
brutna socioekonomiska data på 
kommunal nivå 

3.1 Tidigare kontroller 

I detta kapitel presenteras de kontroller som tidigare gjorts av data nedbrutet på kommunal 

nivå och rekommendationer om huruvida de bör ingå i den grundläggande eller utökade 

kvalitetssäkringen. Det ingår även presentation av vissa kontroller på regional nivå, både 

direkt och indirekt via summering av nedbrutna socioekonomiska data på kommunal nivå. 

3.1.1 Befolkningsutveckling 

Kvalitetssäkring av indata på kommunal nivå har gjorts genom att studera befolkningssiff-

rorna i respektive kommun
4
 för vart femte år, i respektive i +5, för att se hur befolkningen i 

de olika kommunerna varierar över tid, dessa kontroller visade på hur befolkningen i ett 

antal kommuner omväxlande ökade/minskade/ökade etc. vilket kan ses som en indikation på 

att utvecklingen i dessa kommuner bör studeras närmare. Dessa kontroller är gjorda utifrån 

Ekvation 3.1 nedan där index i anger aktuellt år och k anger kommun. 

              
(                             )

             

     

Ekvation 3.1: Beräkning av procentuell befolkningsutveckling över tid i olika kommuner 

Detta är en förenklad kontroll där risken är att trendbrott mellan andra år kan missas då 

endast nedslag görs. I den förenklade kontrollen av estimat kan denna kontroll kvarstå, men 

vid en utökad kontroll av estimat rekommenderas istället en ansats enligt kapitel 3.2.3 Be-

folkningsutveckling per kommun där stegvisa jämförelser åskådliggörs grafiskt. 

3.1.2 Försörjningskvot (ålder) 

Utifrån de framtagna estimaten över befolkningssiffror på kommunal nivå har försörjnings-

kvot (ålder) beräknats, både för kommuner och för län. I Ekvation 3.2 nedan redovisas be-

räkningen för kommun k, motsvarande beräkning av försörjningskvot per län görs genom att 

summera befolkningen för de kommuner som ingår i det aktuella länet. 

                          
(                                )

                 

 

Ekvation 3.2: Beräkning av försörjningskvot (ålder) per kommun 

Studier av försörjningskvot (ålder) görs för att få en bild av hur befolkningens sammansätt-

ning förändras över tid. Beräkning av försörjningskvot rekommenderas ingå i såväl den 

grundläggande som den utökade kontrollen av indata. 

                                                           

4
 Se exempelvis Bef_utv_kommun_2050.xlsx daterad 2012-06-19 baserat på data från TRV 

Sple 20120613 SocEk2050 (befolkning kommun ålder kön 2050_uppdat_WSP-

lev20120613) 
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3.1.3 Godsestimat 

På kommunal nivå är det även aktuellt att studera och kontrollera godsdata. För estimat 

fördelat på varugrupper enligt såväl STAN som Samgods görs kontroller av summationerna 

för olika varugrupper respektive kommuner. Särskild vikt läggs vid att kontrollera den redan 

uppställda balansräkningen och att denna stämmer överens. I Samgodsfilen finns även en 

jämförelse mellan STAN och Samgods, denna kontrolleras så att rätt data hämtas. 

3.2 Förslag på vidareutveckling 

För att kvalitetssäkra godsdata i högre utsträckning än vad som görs i nuläget rekommende-

ras att framtagande av godsprognosen i Samgods tas fram i ett tidigare skede för att inte-

grera denna i kvalitetssäkringen av indata. Förändring av varuvärden beräknas inom ramen 

för Samgods-arbetet. Förändring av varuvärden ligger sedan till grund för beräkning av 

tillväxten i ton. Det finns ett stort värde att kvalitetssäkra och belysa dessa tal redan tidigare 

i processen med att ta fram nya scenarion för att säkerställa konsekvens i använda förutsätt-

ningar. 

De moment som presenteras i kapitel 3.2.1 till och med 3.2.2 är avhängiga beslut om att ta 

fram uppdaterade varuvärden och tillhörande prognos i Samgods i ett tidigare skede och 

föreslås därför endast ingå i den utökade kvalitetssäkringen. Kapitel 3.2.3 kan ersätta kon-

trollerna från kapitel 3.1.1 vid en utökad kvalitetssäkring. Kapitel 3.2.4 kräver viss vidareut-

veckling av det Excelark som används för att göra dessa sammanställningar, men om Tra-

fikverket beslutar att justera framtagningsmetodiken så att flyttfrekvenser ligger till grund 

för de nya estimaten per kommun bör detta belysas även i kvalitetssäkringen. 

3.2.1 Varuvärden 

I den utökade kvalitetssäkringen av estimat till godstransportmodellerna rekommenderas en 

jämförelse av tillväxttal både i monetära termer och i varuvärden mellan år i och j. Detta gör 

det möjligt att beräkna tillväxten i ton och se hur denna förändras för olika varugrupper. En 

första uppdelning kan avse varuvärden för inrikes transporter, import och export. I Ekvation 

3.3 exemplifieras beräkningen av tillväxt i ton för export av olika varugrupper. 

                  
                 

                                   
 

Ekvation 3.3: Beräkning av tillväxt i ton utifrån värdetillväxt och förändring av varuvärde 

På sikt förs en diskussion om att differentiera varuvärden för olika delar av landet vilket i 

sådana fall bör kontrolleras genom att Ekvation 3.3 beräknas för respektive STRAGO-

område, alternativt annan indelning som varuvärden differentieras på. Kontroller av detta på 

kommunnivå för basåret bedöms inte vara relevant, dels för att det är förknippat med sekre-

tesskrav, dels för att uppgifterna endast kan tas fram efter bearbetning av befintliga urvals-

undersökningar. 

3.2.2 Andelar av transporter 

Från Samgods är det möjligt att hämta underlag gällande transporter till/från/inom de 9 olika 

regionerna i STRAGO samt en extra region för utrikes transporter (se förteckning i Bilaga 1: 

Förteckning över STRAGO-områden). I Samgods finns detta sammanställt både i vikt 

(kton) och värde (MSEK). Genom att jämföra värdet på transporterna med de estimat som 

ingår i de socioekonomiska indata kan exempelvis en jämförelse av de relativa andelarna för 

respektive region studeras för att verifiera hur väl basmatriserna i Samgods stämmer överens 
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med de indata som tas fram. Ekvation 3.4 och Ekvation 3.5 redovisar de beräkningar som 

görs av transportandelar för de socioekonomiska indata som studeras respektive Samgods 

s.k. basmatriser (basårets efterfrågematriser). Basmatriserna kan uttryckas i såväl ton som i 

monetära värden med hjälp av varuvärden som gäller för basåret. Andelarna i Ekvation 3.4 

och Ekvation 3.5 bör därför överensstämma för basåret. 

                               
                               

∑                                   

     

Ekvation 3.4: Beräkning av relativ andel av transporterna från respektive STRAGO-område i socioeko-
nomiska indata 

                               
                                  

∑                                      

     

Ekvation 3.5: Beräkning av relativ andel av transporter i Samgods basmatriser 

Transportandelarna från respektive källa kan sedan ställas mot varandra för att se att de 

harmoniserar, se exempel i Figur 3.1 nedan. Motsvarande tabeller kan tas fram för transpor-

tandelar uppdelat på inrikes flöden från respektive till STRAGO-områden, och på export 

och import från/till dessa områden, se Figur 3.2 till och med Figur 3.6 nedan. Med Excel-

arken Samgods_Bas_STAN_justerad_20120405_tillTRV_20131007.xlsx vilket hämtar un-

derlagsdata från Basmatriser2006_Ton_Varde_NUTS2_fordelat_tillTRV_20131007.xlsx kan 

övriga varugrupper enligt STAN studeras. 

Som en ytterligare kontroll av socioekonomiska data kan det vara intressant att göra en 

beräkning av respektive regions produktions- och konsumtions-andel av de olika varugrup-

perna för att se hur dessa förändrar sig över tid. Denna beräkning kan göras för produktion 

och förbrukning/konsumtion. Till stor del bör produktionen överensstämma med utrikes och 

inrikes export, medan konsumtion/förbrukning bör överensstämma med utrikes och inrikes 

import. Problematiskt i detta sammanhang är dock att data är sekretessklassade, framförallt 

gällande produktion medan motsvarande data för konsumtion inte kan utläsas från befintlig 

statistik utan behöver kompletteras från urvalsundersökningar vilket ligger utanför ramen 

för detta projekt. Ekvation 3.6 nedan illustrerar hur beräkningen gällande produktion ställs 

upp med motsvarande beräkningar för övriga estimat. 

                                 
                          

∑                              

     

Ekvation 3.6: Beräkning av regionvisa varugruppsandelar, beräkningen upprepas för samtliga varugrup-
per och regioner samt typ av estimat (produktion/konsumtion) 

I Ekvation 3.7 nedan exemplifieras beräkningen av differens i andelar av exempelvis pro-

duktion av olika varugrupper mellan olika år i och j. 

                                                                       

Ekvation 3.7: Beräkning av förändrade procentenheter för de regionvisa varugruppsandelarna 

3.2.3 Befolkningsutveckling per kommun 

Detaljer i befolkningsutvecklingen per kommun redovisas i en figur i form av antal män 

respektive kvinnor av olika årsklasser som tillhör kommunen under respektive år under 

prognosperioden enligt Ekvation 3.8. 

                                                           

Ekvation 3.8: Urval av befolkning per åldersgrupp och kommun för ett givet år 
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där 

s = M/K för man/kvinna 

ålder = årsklass 

t = år under prognosperioden 

UrvalDataBas() = funktion för att välja ut specificerade uppgifter från den socioekonomiska 

indatabasen 

Av intresse kan också vara att följa individer med samma födelseår som bor i kommunen 

över tiden. Detta kan sägas vara en s.k. kohort-studie som egentligen avser att följa en grupp 

av individer med någon bestämd erfarenhet under en viss tidsperiod. Även om det inte är 

samma individer hela tiden (p.g.a. flyttströmmar) så kallar vi det i detta sammanhang ändå 

en kohortstudie. I en figur redovisas hur antalet individer, män respektive kvinnor, med en 

specificerad ålder under basåret förändras i kommunen under prognosperioden. Beräkningar 

sker baserat på Ekvation 3.9. 

                                   

                                              

Ekvation 3.9: Urval av befolkning från årsklass T under basåret för olika kommuner, kön och årtal under 

prognosperioden 

där 

s = M/K för man/kvinna 

basårålder T = årsklass T för basåret, T [0,100]  

t = år under prognosperioden 

Tbasår = basåret 

UrvalDataBas() = funktion för att välja ut specificerade uppgifter från den socioekonomiska 

indatabasen 

3.2.4 Flyttmönster 

En mer omfattande kvalitetssäkring som ligger i gränslandet mellan regional och lokal nivå 

innefattar studier av flyttmönster för att se hur resultatet för enskilda kommuner förhåller sig 

till det aktuella länet. 

Utifrån den rekommendation som görs av WSP i ”Moment 2A – Analys av regionala flytt-

mönster med ledning av flyttfrekvenser per ålder och kön, samt flyttmatriser” om att flytt-

frekvenser per kön och ålder (samt län) är den mest fördelaktiga ansatsen vid framskrivning 

av befolkningstrender har ett förslag på kvalitetssäkring av dessa tagits fram vilket beskrivs 

nedan. 

I de estimat som används som indata i Sampers och Samgods, vilket följaktligen är de som 

kvalitetssäkras, redovisas inte flyttströmmarna explicit
5
. I databasen redovisas endast de 

framräknade befolkningssiffrorna uppdelade per ålder och kön i olika kommuner vilket 

ligger till grund för beräkning av resulterande flyttnetton för att kvalitetssäkra underlaget. 

Observera att i rapport: Socioekonomiska indata till transportmodeller – Metodutveckling på 

kort och lång sikt (WSP, 2013) definieras både ut- och inflyttning, detta är dock inte möjligt 

att urskilja i efterhand på de färdiga estimaten där endast den totala förändringen kan stude-

ras. 

Ekvation 3.10 beskriver hur beräkning av procentuell flyttfrekvens för en viss åldersgrupp 

kan beräknas utifrån de estimat som ska kvalitetssäkras. För att beteckna undre och övre 

                                                           

5
 Kommentar: Antagande om hur databasen ser ut baserat på format för tidigare leveranser 
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gräns för respektive åldersintervall används index i respektive j medan år betecknar aktuellt 

år som beräkningen utförs i händelse av att olika flyttfrekvenser används under olika tidspe-

rioder. Beräkningar görs uppdelat på män och kvinnor, både per kommun och per län. Ge-

nom att göra beräkningarna både per kommun och per län är det möjligt att i ett senare 

skede göra jämförelser av hur enskilda kommuners flyttfrekvenser avviker från den länsvisa, 

trots att det enligt metoden ska vara länsvisa flyttfrekvenser som tillämpas. 

                     
(                                       )

   (                    )
 

Ekvation 3.10: Beräkning av flyttfrekvens för en åldersgrupp 

Avvikelser mellan län och kommun inom vissa intervall bör dock inte ses som ett beräk-

ningsfel utan kan anses som ett avrundningsfel som uppkommer p.g.a. heltalsanvändning. 

Med en heltalsavrundning av estimaten kommer avvikelser att indikeras, särskilt för mindre 

kommuner där antalet i varje enskild grupp är få. Det rekommenderas därför att endast ni-

våer över ett visst tröskelvärde tas upp i den sammanfattande dokumentationen. 

I de fall Trafikverket beslutar sig för att gå vidare med detta förslag rekommenderas att man 

implementerar en makro-rutin som går igenom materialet och genomför ett antal beräkning-

ar. Detta makro kan då göra beräkningar av standardavvikelsen för respektive åldersgrupp 

och kön för samtliga kommuner jämfört med motsvarande indelning på länsnivå och skriva 

upp de kommuner och åldersgrupper vars belopp avviker mer än dubbla standardavvikelsen
6
 

från länets flyttfrekvens i en lista. På så sätt säkerställs att endast de större avvikelserna 

studeras. I Ekvation 3.11, Ekvation 3.12 och Ekvation 3.13 nedan redovisas ekvationer för 

beräkning av respektive kommuns avvikelse mot länets flyttfrekvens, beräkning av standar-

davvikelse utifrån väntevärde för kommun jämfört med län samt det logiska uttrycket för att 

skriva kommuner med stor avvikelse i en lista. 

                                                     

där  

kommun = utvald kommun i länet län 

Ekvation 3.11: Beräkning av avvikelse mellan enskilda kommuners flyttfrekvenser jämfört med motsva-
rande för det aktuella länet och länsvisa flyttfrekvenser 

     √ ((                                       )
 
) 

Ekvation 3.12: Beräkning av standardavvikelse utifrån avvikelse från väntevärde 

   |               |                           

Ekvation 3.13: Logiskt uttryck för att beskriva att endast avvikelser lika med eller större än dubbla stan-
dardavvikelsen skrivs till en lista 

En fullständig sammanställning av detta material bör göras i Excel eller motsvarande för att 

möjliggöra vidare kontroller. Detta underlag bör dock inte redovisas i sin helhet i doku-

mentationen av kvalitetssäkringen av utrymmesskäl. Flyttfrekvenser tas fram för 9 ålders-

grupper uppdelade på kön och 21 län vilket ger 378 beräkningar samt motsvarande för samt-

liga 290 kommuner vilket ger 5 220 beräkningar, totalt 5598 beräkningar. I den allmänna 

                                                           

6
 Vid en normalfördelning ligger drygt 95 % av de observerade värdena inom den +/- dubbla 

standardavvikelsen. Med skattade värden används en t-fördelning, som beroende på antalet 

frihetsgrader, till stor del har liknande egenskaper som en normalfördelning. 
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dokumentationen bör istället största och minsta värde på avvikelsen mellan kommun och 

länet ingå. 

3.3 Exempel på föreslagen vidareutveckling 

3.3.1 Varuvärden 

I tabellerna i Bilaga 2: Varuvärden och varuvärdesförändring illustreras vilka varuvärden 

som används i Samgods 2006 respektive 2030 samt den beräknade förändringstakten mellan 

dessa år. Indelning enligt STAN kan avläsas i den första kolumnen. 

I tabellerna nedan används I för att beteckna Inrikes transporter. På motsvarande sätt be-

tecknar X Export, M Import och T Transit. Dessa data kan studeras vidare i Excelarket 

Ver2012_Varuvärden2006-10-30-50_Kalla_Tidsvarden_tillTRV_20131007.xlsx. 

3.3.2 Andelar av transporter 

I Figur 3.1 nedan illustreras en jämförelse av de relativa andelarna för transporter enligt 

socioekonomiska indata, där in- och utrikes export sammanställts, jämfört med de data som 

ingår i basmatriserna i Samgods för år 2005
7
. Som figuren tydligt visar är trenden liknande i 

de båda databaserna även om vissa skillnader föreligger, främst i Västsverige (STRAGO-

område 5) där differensen ändå är inom fem procentenheter. Se även diskussion nedan om 

anledning till detta. 

 

Figur 3.1: Jämförelse av transporter från respektive region i socioekonomiska indata (I) respektive bas-
matriser (P) 

I följande figurer, Figur 3.2 till och med Figur 3.5, visas jämförelser på transporter nedbrutet 

på varugrupper samt in- och utrikes import/export. I exempelbilderna studeras STAN-

varugrupp 7: Malmer och metallavfall. 

 

                                                           

7
 Dessa har senare räknats upp från 2005 till 2006 års värden. 
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Figur 3.2: Jämförelse av transporter från respektive region i socioekonomiska indata (I) respektive bas-
matriser (P) 

 

Figur 3.3: Jämförelse av transporter till respektive region i socioekonomiska indata (I) respektive basma-
triser (P) 

I Figur 3.3 kan de stora skillnaderna, särskilt för Övre Norrland, förklaras av att delvis olika 

dataunderlag ligger till grund för estimaten och att olika metoder används vilket medför att 

dessa skillnader observeras. Det kan finnas anledning att se över detta framöver för att få 

bättre överensstämmelse genom olika delar av processen. 
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Figur 3.4: Jämförelse av export från respektive region i socioekonomiska indata (I) respektive basmatri-
ser (P) 

 

Figur 3.5: Jämförelse av import till respektive region i socioekonomiska indata (I) respektive basmatriser 
(P) 

Som framgår av exemplet är det ganska stora avvikelser på flera håll, och motsvarande 

gäller många av de andra STAN-varugrupperna. Nu pågår processen med att ta fram en ny 

metod för generering av basmatriser som kommer att göras med en starkare koppling till 

registerdata där så är möjligt. Det kommer troligen att leda till en bättre överensstämmelse 

mellan socioekonomiska data för basåret och basårets efterfrågematriser. Det skulle natur-

ligtvis vara intressant om det vore möjligt att säkerställa bra data på kommunnivå för basåret 

och dito för basmatriserna, men av framförallt sekretesskäl bedöms det inte vara möjligt. 

Ingen kontroll av data på kommunnivå föreslås. 

Hur tillväxttalen ska användas för prognosen är inte en uppgift för kvalitetsgranskningen, 

men frågan hur tillväxttalen per STRAGO-områden lämpligen bör hanteras i åtgärdsplane-

ringssammanhang kommer. Bör man exempelvis basera prognosen på de relativa tillväxtta-

len per område, eller bör man sträva efter en överensstämmelse i absoluta termer för pro-

gnosåret?  
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I samband med framtida granskningar av socioekonomiska indata föreslår vi att i de fall då 

det finns framtagna basmatriser, så stäms socioekonomiska data för basåret av mot basma-

trisernas innehåll. I andra fall kommer den nya metoden troligen att säkerställa en bättre 

överensstämmelse, åtminstone på uttransport-sidan. 

För att visa på den föreslagna metodiken med beräkning av regionvisa andelar av exempel-

vis produktion av respektive varugrupp har en kontroll gjorts mot framtagna estimat till 

åtgärdsplaneringen
8
. I detta fall görs en kontroll av estimaten för produktion med indelning 

enligt STAN. Jämförelsen visar på att den inbördes fördelningen mellan olika regioner i de 

flesta fall är relativt konstant med förändringar inom några få procentenheter. Se fullstän-

diga tabeller av andelar för prognosår 2030 och 2050 samt förändring över tid i Bilaga 3: 

Regionvisa andelar av varugrupper. 

I det aktuella fallet är det 7 av totalt 108 beräkningar som visar att förändringen av produkt-

ionen i någon region/varugrupp överstiger fem procentenheter, detta tröskelvärde har satts 

för att endast fånga upp större avvikelser. Ökning av produktionsandelen observeras i 

Stockholm (papper och massa) samt Östra Mellansverige (oljeprodukter inkl. tjära). Minsk-

ning med mer än fem procentenheter observeras i regionen Övre Norrland (järnmalm och 

skrot), Norra Mellansverige (stålprodukter) Västsverige (jord, sten och byggnad), Stock-

holm (kemikalier) samt Västsverige (oljeprodukter, inkl. tjära).  

Viktigt att poängtera är dock att en reducerad procentuell andel av den totala produktionen 

inte är likställt med en lägre produktion. Ett exempel är för varugrupp 7 ”järnmalm och 

skrot” där region Övre Norrland (Norr- och Västerbotten) ökar sin produktion mellan 2030 

och 2050 men ändå får en lägre procentuell andel av den totala produktionen i landet. 

3.3.3 Befolkningsutveckling per kommun 

Ett antal sammanställningar har gjorts i Excel utifrån de filer som tidigare kontrollerats
9
. De 

tester som redovisas har implementerats direkt i dessa kalkylblad, se Befolkning kommun 

ålder kön 2010-50_tillTRV_20131007.xlsm. Om Trafikverket väljer att gå vidare med de 

föreslagna testerna krävs vissa anpassningar för att förbereda ett generellt ark för att läsa 

data från andra Excel-dokument som levereras i samband med kvalitetssäkring. 

De gjorda sammanställningarna i Excel används exempelvis för att visualisera befolknings-

utvecklingen över tid för respektive kommun. I de tidigare granskningarna har beräkningar-

na skett numerärt varpå det identifierats vilka områden som uppvisar växelvisa ökningar och 

minskningar. En svaghet med den tidigare ansatsen är att det föreligger viss risk att kommu-

ner med växlande befolkningsutveckling ändå missas genom att endast var femte år studeras 

medan brytningar kan uppstå mellan andra år. I Figur 3.6 illustreras hur befolkningen ut-

vecklas över tid i Danderyd, som i granskningen av de uppdaterade estimaten till ÅP2012 

pekades ut med växlande trend. Här ser vi tydligt hur befolkningen omväxlande ökar för att 

sedan minska under ett antal år och sedan öka återigen. Då den totala befolkningen redovi-

sas endast fördelat på män och kvinnor men inte åldersgrupper läggs serierna över varandra 

i grafen. För att få med kommunnamnet i serien har detta inkluderats i legenden för automa-

tisk uppdatering vid byte av kommun. 
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Figur 3.6: Befolkningsutveckling i Danderyd 

En alternativ bild av befolkningsutvecklingen i samma kommun presenteras i Figur 3.7, här 

ser vi att med en skala utgående från origo ger en annan bild där totalnivån ligger relativt 

stabilt. Svängningar observeras här på ca +- 0,5 % från ett år till ett annat förutom mellan 

2010 och 2011 där skillnaden är 2,42 %. 

 

Figur 3.7: Befolkningsutveckling i Danderyd, alternativ figur 

Genom att göra denna grafiska kontroll upptäcks även att kommuner som tidigare inte pe-

kats ut med växlande befolkning, t.ex. Sundsvall, ändå har växlande tendenser. Då årtalen 

2010/2015/…/2045/2050 studerats tycks det som att ökningar observeras fram till och med 

intervallet 2020-2025 för att därefter följas av minskningar. Genom att grafiskt illustrera 

befolkningsutvecklingen år för år kan dock ett helt annat mönster observeras, se Figur 3.8. 
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Figur 3.8: Befolkningsutveckling i Sundsvall 

Precis som i fallet med Danderyd ska det dock poängteras att sett till helheten är totalnivån 

relativt stabil vilket Figur 3.9 illustrerar. 

 

Figur 3.9: Befolkningsutveckling i Sundsvall, alternativ figur 

Om dessa ska ingå i den utökade kvalitetssäkringen bör de därför kompletteras med beräk-

ning av konfidensintervall. 

En annan typ av kontroll av befolkningsutvecklingen i en kommun är att studera hur en viss 

åldersgrupp i befolkningen förändras över tiden, i Figur 3.10 ges ett exempel på hur ålders-

gruppen för de som år 2010 är 18 år gamla förändras i Skövde. Figuren visar hur befolk-

ningen sjunker fram till ca 2018 då gruppen nått 26 års ålder varpå gruppen ökar igen med 

en förmodad återflytt.  



 

   

Sida 20 (46) 

 

 

Sid 20 

 

Figur 3.10: ”Kohort-beräkning” för åldersgrupp 18 år för år 2010 i Skövde 

Denna tendens skulle kunna jämföras mot historiska flyttnetton för att verifiera att så är 

rimligt. Det bör dock övervägas om jämförelse mot historiska data ska ske inom ramen för 

kvalitetssäkring eller vid framtagande av estimaten. Rimligen bör detta användas som grund 

för framtagande av estimat och inte vid kontroll av desamma. 

Kommentar: Enligt kommentar av Christer Anderstig, WSP som ansvarat för framtagande 

av dessa estimat hänger trendbrott kring år 2030 samman med att olika förutsättningar an-

vänds vid arbetet med nedbrytning av Långtidsutredningen vilket får följdeffekter för arbetet 

med att generera de socioekonomiska indata som används i transportmodellerna. 

Med hänsyn till att problemet låter sig förklaras är det att betrakta som av mindre karaktär 

och inte något som kräver stort fokus i arbetet med kvalitetssäkring. För att tydliggöra varför 

sådana skillnader ändå kan observeras är det ändå viktigt att detta lyfts fram i den tekniska 

dokumentationen för framtagande av de socioekonomiska estimaten. 

3.3.4 Flyttmönster 

För att studera flyttfrekvenser används de befolkningssiffror som tas fram för respektive 

kommun för att illustrera förändring av gruppen över tid
10

. Nedan redovisas ett exempel på 

hur åldersgruppen 0 – 19 år förändras i Upplands Väsby jämfört med hela Stockholms län. 

Precis som i de övriga estimaten ses en stor skillnad mellan 2010 och 2011. I övrigt följer 

dock den valda kommunen länets trend i det aktuella fallet trots att de estimat som användes 

i ÅP2012 inte tagits fram baserat på beräkningen av flyttfrekvenser. 
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Figur 3.11: Flyttfrekvens för gruppen 0 – 19 år i Upplands Väsby jämfört med Stockholms län 

Med beräkning av standardavvikelser kan Figur 3.11 göras om så att för respektive grupp 

visas intervallet baserat på beräkning av medelvärde +/- dubbla standardavvikelsen förutom 

den aktuella ålders- och könsgruppen. Med det valda intervallet ligger drygt 95 % av obser-

verade data inom det aktuella intervallet. För åldersgruppen 0 – 19 år åskådliggörs detta i 

Figur 3.12 för män respektive Figur 3.13 för kvinnor i Upplands Väsby. 

I Upplands Väsby ligger den beräknade flyttfrekvensen för samtliga år inom den dubbla 

standardavvikelsen, både för män och för kvinnor. 

 

Figur 3.12: Flyttfrekvens för åldersgruppen män 0-19 år i Upplands Väsby 
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Figur 3.13: Flyttfrekvens för åldersgruppen kvinnor 0-19 år i Upplands Väsby 

Ett annat exempel kan hämtas från Aneby i Jönköpings län. För perioden 2010 – 2011 kan 

samma trendbrott observeras som för övriga estimat. I övrigt ses här vissa avvikelser mellan 

kommunen och länets flyttfrekvens, vilka i det aktuella fallet dock troligen hänger samman 

med att dessa data inte tagits fram utgående från flyttfrekvenser, se Figur 3.14 

 

Figur 3.14: Beräkning av flyttfrekvens för gruppen 0 – 19 år i Aneby 

Med separata figurer för män och kvinnor samt intervall baserade på dubbla standardavvi-

kelsen fås nedanstående figurer, Figur 3.15 och Figur 3.16. 

Beräkning av flyttfrekvenser för män i åldersgruppen 0 – 19 år hamnar i ett fall (år 2012) 

utanför medelvärdet +/- dubbla standardavvikelsen.  För kvinnor i samma åldersgrupp är 

flyttfrekvensen i Aneby i 35 fall av 40 utanför det angivna intervallet. Som tidigare nämnts 
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är dock inte dessa estimat framtagna med den uppdaterade metodiken vilket gör att skillna-

der inte är orimliga. 

 

Figur 3.15: Flyttfrekvens för åldersgruppen män 0-19 år i Aneby 

 

Figur 3.16: Flyttfrekvens för åldersgruppen kvinnor 0-19 år i Aneby 

Ytterligare exempel finns i det makroaktiverade Excelarket Befolkning kommun ålder kön 

2010-50_tillTRV_20131007.xlsm. Kopplade knappar används för att ställa in åldersgrupp 

och län varefter beräkning av medelvärde och standardavvikelse görs. Därefter anges aktuell 

kommun i länet som ska studeras. För den aktuella kommunen indikeras i Excel-arket vilka 

år som beräkning av flyttfrekvensen hamnar utanför intervallet. Denna kontroll föreslås i 

samband med att data börjar brytas ned från regional till kommunal nivå. Förslaget kan 

vidareutvecklas för att ställa in önskade kommuner och åldersgrupper på annat sätt i ett 

senare skede då beslut fattats om exakt vilka kontroller som ska ingå. 
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I estimaten ovan kan det observeras skillnader mellan 2010 och 2011 som inte kan observe-

ras på motsvarande vis mellan några andra år. Förklaringen beror dock på att för 2010 an-

vänds verkliga data medan för övriga år görs en framskrivning av data baserat på en sam-

manvägning av länens flyttnetto och det tidigare modellbaserade flyttnettot där historiskt 

flyttnetto ges något högre vikt. 

Denna kontroll bör ingå i de framtida kontrollerna oavsett om en mer grundläggande eller 

utökad kontroll genomförs. 

  



 

   

Sida 25 (46) 

 

 

Sid 25 

4 Kvalitetssäkring utgående från ned-
brutna socioekonomiska data på 
delkommunal nivå (”SAMS”) 

4.1 Tidigare kontroller 

De kontroller som tidigare utförts av data på SAMS-områdesnivå har främst varit inriktade 

på att kontrollera summationer och att de olika databaserna är inbördes konsistenta. Dessa 

kontroller bör fortsatt ingå i kvalitetssäkringen av indata, oavsett om en grundläggande eller 

utökad ansats används. 

SAMSInk stäms även av mot SCB:s nationella prognos för att säkerställa konsistens mellan 

SAMS-data och estimat på nationell nivå. Anledningen till att endast SAMSInk stäms mot 

SCB:s prognos är för att de olika SAMS-baserna kors-kontrolleras mot varandra för att 

säkerställa samstämmighet och det då bedöms tillräckligt att endast jämföra en av dessa mot 

SCB:s nationella prognos. 

4.1.1 SAMSInk 

I SAMSInk görs jämförelser för befolkningen 16 år och över enligt Ekvation 4.1, befolk-

ningen fördelat på kön jämförs med de siffror som redovisas för befolkningen i helhet för att 

säkerställa att dessa är konsistenta för respektive SAMS-område. 

                                             

Ekvation 4.1: Jämförelse av befolkning mellan olika grupper i SAMSInk 

Antalet över 16 års ålder i SAMSInk har även jämförts med SCB:s befolkningsprognos 

enligt Ekvation 4.2. I ekvationen görs en jämförelse på totalnivå m.a.p. SCB:s nationella 

prognos vilket enkelt justeras för att göra motsvarande beräkningar för könsuppdelade esti-

mat. 

                    ∑               

      

 ∑         

    

    

 

Ekvation 4.2: Jämförelse av befolkning i respektive åldersgrupp mellan SAMSInk och SCB 

4.1.2 SAMSSyss 

För databasen SAMSSyss görs successiva jämförelser mellan totalbefolkningen samt uppde-

lat på förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande för att verifiera att inte några skillnader 

föreligger per SAMS-område, se Ekvation 4.3. Kontroller görs även då materialet är uppde-

lat på kön och/eller åldersgrupper. 

                                      

Ekvation 4.3: Jämförelse av befolkning i SAMSSyss 
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En ytterligare kontroll som görs i denna databas är vilka områden, förutom restområden
11

, 

som saknar nattbefolkning med hjälp av nedanstående logiska uttryck i Ekvation 4.4. De 

områden som uppfyller detta krav markeras för att enkelt kunna filtrera på dessa villkor. 

  (    (
      

     
)              )                   

Ekvation 4.4: Logiskt uttryck för att kontrollera områden som inte är rest-områden men ändå saknar 
nattbefolkning 

4.1.3 SAMSDag 

För databasen SAMSDag görs endast kontroller av summationerna mellan totalsiffran för 

dagbefolkningen jämfört med summan av de individuella grupperna DagBef01 till och med 

DagBef99 enligt Ekvation 4.5. 

                      ∑       

  

   

 

Ekvation 4.5: Jämförelse av dagbefolkning i SAMSDag 

4.1.4 Jämförelser mellan SAMS-databaser 

För att säkerställa att databaserna är inbördes konsistenta göra även en jämförelse av befolk-

ning över 16 år i databaserna SAMSSyss och SAMSInk. Även Ekvation 4.6 kan vid behov 

anpassas för att göra jämförelsen per kön. 

                                    

Ekvation 4.6: Jämförelse av befolkning över 16 mellan SAMSSyss och SAMSInk 

4.1.5 Jämförelser mot gods-estimat 

Ett antal jämförelser kan göras mot de estimat som finns framtagna som godsestimat jämfört 

med information på SAMS-områden. Antalet sysselsatt dagbefolkning inom varuproduktion 

ska vara detsamma för nedbruten socioekonomisk data och för de estimat som ingår i Sam-

gods, då denna typ av modellindata är gemensam för både Samgods och Sampers. 

Jämförelse av antal sysselsatta i kategorierna DagBef01 till och med DagBef36 vilket är 

producerande varugrupper, inklusive restområden, jämförs mot antalet sysselsatta enligt 

STAN/Samgods. Ekvation 4.7 illustrerar jämförelsen mellan antalet sysselsatta enligt 

SAMSDag och godsestimat, i det här fallet STAN (12 varugrupper). Ekvationen ger iden-

tiska resultat oavsett om indelning enligt STAN (12 varugrupper) eller Samgods (34 varu-

grupper) används. Detta säkerställs vid granskning av godsestimat, se kapitel 3.1.3. 

              ∑ (∑           

  

   

)

         

 (∑                     

  

   

)

 

 

Ekvation 4.7: Skillnad i antal sysselsatta i varuproducerande yrken mellan SAMSDag och STAN 

Som en jämförelse har skillnaden i sysselsatta även redovisats som en procentuell siffra 

enligt Ekvation 4.8. 

                                                           

11
 Geografiskt ej hänförbara områden. För att summera upp till totalt antal bosatta eller ar-

betsplatser i en kommun finns ett restområde där de som inte kunnat hänföras geografiskt 
placeras. Restområden har SAMS-nummer som slutar på 0000. 
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 ∑            

  
    

            
 

Ekvation 4.8: Procentuell skillnad i antalet sysselsatta inom varuproducerande yrken 

Data som hämtats från SAMSDag är avrundat till heltal medan de data som kommer från 

godsestimaten innehåller en decimal vilket gör att för små tal indikeras ibland stora procen-

tuella avvikelser mellan databaserna. I dokumentationen redovisas därför både absoluta och 

relativa avvikelser. 

Som en ytterligare kontroll av estimat för gods beräknas varuproduktion per capita med 

Ekvation 4.9. Estimat för varuproduktion hämtas från fliken ”2 Q Estimat”
12

 och befolkning 

hämtas från filen med befolkningsdata på kommunnivå
13

. Sammanställningen i varupro-

duktion per capita görs sedan på STRAGO-områdesnivå (NUTS2). 

                                
                

                

 

Ekvation 4.9: Beräkning av produktion per capita, beräkning görs per region samt nationell 

4.2 Förslag på vidareutveckling 

För att ytterligare kontrollera nedbrytningen av socioekonomiska indata finns önskemål om 

att studera områden vars natt- eller dagbefolkning går från att sakna befolkning till att be-

folkning anges eller tvärtom att ingen befolkning längre prognostiseras i området. Även 

områden vars dag- eller nattbefolkning förändras stort bör fångas upp. Detta har i tidigare 

Sampers-analyser visat sig ge stor påverkan på resultaten trots att dessa inte studerats i tidi-

gare kvalitetssäkring. Denna kontroll skulle därför kunna ligga till grund för en diskussion 

om justeringar i steget med framtagande av estimat på SAMS-nivå. De kontroller som pre-

senteras i kapitel 4.2.1 till och med 4.2.3 nedan har föreslagits med utgångspunkt i denna 

diskussion och de rekommenderas därför ingå i en utökad ansats där justeringar på kommu-

nal och delkommunal nivå studeras. 

Kapitel 4.2.4 och 4.2.5 bör framöver ingå även i den grundläggande kvalitetssäkringen för 

att ytterligare kontrollera nedbrytningen samt säkerställa konsistens i indata. 

4.2.1 Nattbefolkning 

Jämförelse av områden som saknar nattbefolkning för något av åren görs genom att tillämpa 

Ekvation 4.4 för samtliga ingående bas- och prognosår, i och j, i kvalitetssäkringen. De 

områden som markerats jämförs mot varandra för att identifiera områden som endast saknar 

nattbefolkning i en databas, se Ekvation 4.10. 

   (                             )                                 

Ekvation 4.10: Logiskt uttryck för att sortera ut SAMS-områden som endast saknar nattbefolkning för ett 
år 

4.2.2 Dagbefolkning 

Motsvarande beräkning kan även göras för områden som saknar dagbefolkning, Ekvation 

4.4 modifieras då till att innefatta samtliga områden, d.v.s. även restområden enligt Ekvation 

4.11. 
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Ekvation 4.11: Logiskt uttryck för att kontrollera områden som saknar dagbefolkning 

En justering av Ekvation 4.10 görs då till Ekvation 4.12. 

   (                           )                                

Ekvation 4.12: Logiskt uttryck för att sortera ut SAMSområden som endast saknar dagbefolkning för ett 
år 

De områden som identifierats som att de endast saknar befolkning (vare sig det är natt- eller 

dagbefolkning) endast i ett av alternativen listas som en ytterligare kontroll. Det torde vara 

vanligare att områden saknar befolkning det tidigare året men att området exploateras till ett 

senare år. Att ett område som har bostäder och/eller arbetsplatser ett tidigare år helt saknar 

detta ca 20 år senare bedöms inte alls vara lika vanligt förekommande och bör därför kon-

trolleras vidare. 

4.2.3 Förändringstakt i befolkningen 

Förutom områden som helt saknar befolkning under något av åren är även områden med 

stora förändringar intressanta att studera. Även här görs beräkningar av skillnaden mellan 

olika år; bas- till prognosår eller mellan olika prognosår i och j. Jämförelsen kan göras för 

såväl natt- som dagbefolkning vilket ger att generella ekvationer presenteras nedan. Vid 

sammanställning rekommenderas att främst fokusera på de områden som inte är restområ-

den då det är dessa som främst påverkar resultatet. Se Ekvation 4.13 för beräkningar av 

absoluta skillnader. 

                      

Ekvation 4.13: Skillnad i befolkning mellan olika år 

Som en jämförelse har skillnaden i sysselsatta även redovisats som en procentuell siffra 

enligt Ekvation 4.14. 

               
           

            
 

Ekvation 4.14: Procentuell förändring i befolkning mellan olika år 

4.2.4 Försörjningskvot (sysselsättning) 

Vid kontroller av befolkningsdata nedbrutet på kommun-nivå beräknas försörjningskvot 

(sysselsättning) för respektive kommun k och län l. Denna beräkning utgår från antalet per-

soner i respektive åldersgrupp, ingen hänsyn tas dock till om personerna arbetar eller ej. 

I databasen SAMSSyss finns information om antalet förvärvsarbetande nattbefolkning per 

SAMS-område vilket kan summeras samman per kommun k. Beräkningen av försörjnings-

kvot kan då justeras för att istället studera kvoten mellan antalet ej förvärvsarbetande i för-

hållande till antalet förvärvsarbetande. Ekvation 3.2 kan justeras till Ekvation 4.15 nedan där 

beräkning av försörjningskvoten för respektive kommun k beräknas utifrån sysselsättnings-

data. För att upprepa beräkningen per län l summeras de ingående kommunerna samman. 

                                  
∑                    

∑                  

 

Ekvation 4.15: Beräkning av försörjningskvot (sysselsättning) per kommun 
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4.2.5 Jämförelser mot befolknings-estimat per kommun 

På samma sätt som det tidigare i processen kontrolleras att befolkningsestimat mellan olika 

SAMS-databaser är konsistenta bör det även säkerställas att befolkningen i SAMS-

databaserna är konsistenta mot befolkningsestimat per kommun. Tidigare har detta endast 

kontrollerats indirekt genom att både estimat fördelat på SAMS-områden summerats och 

jämförts mot SCB:s prognos på nationell nivå samt att estimat på kommunnivå jämförts mot 

SCB:s prognos på nationell nivå. 

Det bör dock kontrolleras vidare att befolkningen i de SAMS-områden som ingår i respek-

tive kommun summerar till kommunens befolkning för motsvarande grupp. Då SAMS-

databaser jämförs mot varandra för att säkerställa inbördes konsistens har det bedömts att 

SAMSSyss är mest lämplig för jämförelser mot den totala befolkningen per kommun. 

SAMSInk innehåller befolkning 16 år och över. Då arbetsplatser inte nödvändigtvis är be-

lägna i samma kommun som bostaden är inte heller SAMSDag lämplig för den jämförelse 

som föreslås. 

För respektive kommun k bör kolumnen BefSum i databasen SAMSSyss summeras till 

kommunnivå inklusive restområden enligt Ekvation 4.16. 

                     ∑        

        

 

Ekvation 4.16: Summering av befolkning på kommunnivå utifrån befolkning i de för kommunen ingående 
SAMS-områdena 

Befolkningen per kommun från SAMSSyss jämförs sedan mot kommunens befolkning 

enligt motsvarande fil på kommunal nivå, både absolut och relativ differens studeras enligt 

Ekvation 4.17 och Ekvation 4.18. 

                                                     

Ekvation 4.17: Absolut förändring av befolkningen mellan estimat på kommunal nivå och SAMSSyss 

                
            

                  

 

Ekvation 4.18: Relativ förändring av befolkningen mellan estimat på kommunal nivå och SAMSSyss 

4.3 Kontroller 

4.3.1 Nattbefolkning 

Som ett led i att arbeta vidare med kvalitetssäkring av estimat nedbrutna på SAMS-områden 

har vidare kontroller av SAMSSyss
14

 gjorts. I denna databas kontrolleras områden som 

saknar nattbefolkning trots att det inte är ett restområde. För att illustrera dessa jämförelser 

har även data för 2010 inkluderats då det i det första skedet av kvalitetssäkringen endast 

finns data för bas- och ett prognosår. Jämförelser har gjorts genom att studera områden som 

saknar nattbefolkning under något av åren med följande resultat. 

Bland de områden som saknar nattbefolkning år 2010 men som har fått detta till år 2030 har 

samtliga dessa även nattbefolkning år 2050. Av de områden som saknar nattbefolkning år 

2010 men som har fått detta till år 2050 har samtliga av dessa fått nattbefolkning redan 
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 TRV Sple 20120315 SocEk2010(TAB_1 SAMSSYSS_2010_120315) 

TRV Sple 20120425 SocEk2030(TAB_1 SAMSSYSS_2030_BAS_120425) 

TRV Sple 20120613 SocEk2050(TAB_1 SAMSSYSS_2050_BAS_120613) 



 

   

Sida 30 (46) 

 

 

Sid 30 

2030, d.v.s. samma områden som redan nämns ovan. Det bör dock vara tänkbart att områden 

exploateras mellan 2030 och 2050 så att ett område saknar befolkning både 2010 och 2030 

men har nattbefolkning år 2050 vilket inte förekommer i databasen. Detta tangerar de reg-

ionala och/eller lokala justeringar som vidare utreds inom ramen för estimatens framta-

gande. 

Antalet områden som saknar nattbefolkning år 2030 trots att de hade detta år 2010 uppgår 

till hela 232 stycken, en fullständig förteckning över dessa återfinns i Sak-

nar_befolkning_tillTRV_20131007.xlsx. 71 av dessa områden har år 2010 en nattbefolkning 

på 10 personer eller mer, ett område i Stockholm (01800151) har år 2010 hela 341 invånare 

vilket är den största befolkningen år 2010 i något av dessa områden. Denna brytpunkt har 

valts som en lämplig brytpunkt för att inte studera områden med endast en eller ett fåtal 

invånare, något egentligt stöd i litteraturen för denna gränsdragning kan dock inte uppvisas. 

Av de områden som inte har någon nattbefolkning år 2030 har åtta SAMS-områden progno-

stiserats med nattbefolkning återigen år 2050, befolkningssiffror för basåret och de båda 

prognosåren redovisas i Tabell 4.1 nedan för dessa områden. Dessa områden bör studeras 

vidare för att se om det finns någon rimlig förklaring till att området töms på nattbefolkning 

innan det återigen bosätter sig ett antal personer i området. Förutom i det första av områdena 

i Malmö handlar det dock inte om några stora tal och även i detta fall kan det vara rimligt att 

ett nyexploateringsområde får 476 invånare under en tjugoårsperiod. 

Tabell 4.1: Områden som saknar nattbefolkning 2030 men inte 2010 och 2050 

SAMSID Kommun Bef2010 Bef2030 Bef2050 

01140015 
Upplands 

Väsby 
14 0 4 

12800003 Malmö 3 0 476 

12800383 Malmö 7 0 6 

12800398 Malmö 10 0 6 

14800334 Göteborg 14 0 27 

14800542 Göteborg 10 0 24 

14800768 Göteborg 8 0 27 

14870053 Vänersborg 3 0 9 

Att endast studera områden som saknar nattbefolkning år 2030 men inte år 2050 ger samma 

åtta områden som i Tabell 4.1 ovan som resultat. 

Vidare har kontroller gjorts av de områden som saknar nattbefolkning år 2050. Totalt saknar 

241 SAMS-områden nattbefolkning år 2050 trots att de hade detta år 2010, dessa listas i 

Excel-filen Saknar_befolkning_tillTRV_20131007.xlsx. 75 av dessa hade år 2010 en nattbe-

folkning på 10 personer eller fler, med samma område i Stockholms kommun (01800151) 

med 341 invånare som största värde. I vissa fall handlar det om glesbygdsområden med 

utflyttning medan det i andra fall troligen hänger samman med en annorlunda markanvänd-

ning där det byggs handel, skolor, sjukhus eller arbetsplatser istället för att använda delar av 

området för bostäder. 

Av de områden som saknar nattbefolkning år 2050 har 17 områden nattbefolkning både 

2010 och 2030, dessa listas i Tabell 4.2 nedan. Det rör sig inte om några tätbefolkade områ-
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den men kan ändå finnas anledning att titta vidare på varför det inte längre prognostiseras 

bosatta i området. 

Tabell 4.2: Områden som saknar nattbefolkning 2050 men inte 2010 och 2030 

SAMSID Kommun Bef2010 Bef2030 Bef2050 

04830022 Katrineholm 4 2 0 

12810094 Lund 32 4 0 

14800082 Göteborg 14 5 0 

14800200 Göteborg 3 3 0 

14800359 Göteborg 10 6 0 

14800578 Göteborg 4 3 0 

14800666 Göteborg 17 3 0 

14800667 Göteborg 10 3 0 

14800686 Göteborg 7 3 0 

14800791 Göteborg 16 3 0 

14800853 Göteborg 4 3 0 

14900021 Borås 7 21 0 

17800010 Karlstad 15 2 0 

17840017 Arvika 4 5 0 

21810001 Sandviken 8 4 0 

22812108 Sundsvall 8 4 0 

25210014 Pajala 20 13 0 

Det har inte observerats i något fall att ett område saknar nattbefolkning både 2010 och 2050 

men ändå har nattbefolkning år 2030 vilket är rimligt. 

4.3.2 Dagbefolkning 

Kontroller har även gjorts för dagbefolkningen per SAMS-område
15

. Två områden i Malmö 

saknar dagbefolkning år 2010, men för både år 2030 och 2050 har detta prognostiserats. Då 

det troligen rör sig om en nyexploatering är det rimligt att så är fallet. Det tillkommer inte 

några ytterligare områden som går från att sakna dagbefolkning år 2010 och 2030 men som 

har detta år 2050, d.v.s. ingen nyexploatering i nya SAMS-områden prognostiseras mellan 

2030 och 2050 vilket kan blir fallet vid kommande framtagning av estimat. Se resultat i 

Tabell 4.3. 
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Tabell 4.3: Områden som saknar dagbefolkning 2010 men inte 2030 och 2050 

SAMSID Kommun Dagbef2010 Dagbef2030 Dagbef2050 

12800414 Malmö 0 472 530 

12800420 Malmö 0 479 539 

Vidare har en kontroll gjorts av de 250 områden som saknar dagbefolkning år 2030, samt-

liga av dessa saknar även dagbefolkning år 2050 vilket tyder på att inte någon nyexploate-

ring gällande arbetsplatser äger rum mellan 2030 och 2050. En fullständig förteckning över 

dessa finns i Saknar_befolkning_tillTRV_20130913.xlsx. Då metodiken för att ta fram nya 

socioekonomiska data föreslås innehålla justeringar i olika steg kan det i framtiden innebära 

nyexploatering av områden mellan de båda prognosåren. 

Det förekommer i 60 SAMS-områden att området saknar dagbefolkning år 2030 trots att 

området har dagbefolkning år 2010. Samtliga av dessa 60 områden saknar även dagbefolk-

ning år 2050. I sju av dessa områden uppgår dagbefolkningen år 2010 till mer än 10 med ett 

område i Malmö (12800502) med dagbefolkning på 379 år 2010 som största värde. Precis 

som ovan har detta valts som lämplig brytpunkt för att inte studera de områden som har 

alltför få invånare. En förteckning över dessa 60 områden finns i Sak-

nar_befolkning_tillTRV_20130913.xlsx. 

12 fall har upptäckts där SAMS-området saknar dagbefolkning år 2050 trots att de har dag-

befolkning år 2030 (och även 2010). För samtliga av dessa är dagbefolkningen år 2030 

endast en person och i samtliga fall är antalet år 2010 5 personer eller färre, se även Tabell 

4.4. 

Tabell 4.4: Områden som saknar dagbefolkning år 2050 men inte 2010 och 2030 

SAMSID Kommun Dagbef2010 Dagbef2030 Dagbef2050 

06860019 Eksjö 4 1 0 

12820075 Malmö 5 1 0 

12920026 Ängelholm 4 1 0 

14980016 Tidaholm 4 1 0 

14980021 Tidaholm 5 1 0 

17810052 Kristinehamn 3 1 0 

19070029 Surahammar 3 1 0 

22601308 Ånge 4 1 0 

22812156 Sundsvall 4 1 0 

25100004 Jokkmokk 3 1 0 

25210012 Pajala 4 1 0 

25840003 Kiruna 5 1 0 
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4.3.3 Förändringstakt i befolkningen 

Förutom områden som helt saknar befolkning kan det vara av intresse att belysa områden 

vars befolkning förändras kraftigt. I många fall handlar det om antaganden om nyexploate-

ring vilka är väl underbyggda, men i ett antal fall kan det finnas grund att vidare studera 

varför estimaten ser ut som de gör. För att fånga dessa förändringar görs jämförelser av 

förändringar både i absoluta och relativa tal. 

Nedan följer ett antal exempel gällande förändring av nattbefolkning vilken hämtas från 

SAMSSyss
16

, i samtliga fall har restområden ej inkluderats i sammanställningen. Mellan år 

2010 – 2030 har en förändring på över 1 000 personer observerats i 243 områden varav en 

minskning i 8 områden och en ökning i 235 områden. Av de områden vars nattbefolkning 

förändrats med över 1 000 personer har nedanstående extremvärden hittats där den största 

absoluta och relativa förändringen, både positivt och negativt, för dessa presenteras i Tabell 

4.5. Den valda brytpunkten har valts för hitta områden med stora förändringar och korre-

sponderar med det genomsnittliga invånarantalet per SAMS-område. 

Tabell 4.5: Största absoluta och relativa förändring bland områden som förändras mer än 1 000 personer 

SAMSID Kommun Bef2010 Bef2030 Differens Differens % 

01800236 Stockholm 9 396 7 624 -1 772 - 19% 

01270050 Botkyrka 3 955 2 767 -1 188 - 30% 

01830014 Sundbyberg 958 9 992 9 034 + 943% 

01800225 Stockholm 3 4 051 4 048 + 134 933% 

Då selektering av områden sker i första hand baserat på områden med stora procentuella 

förändringar fås att 232 områden har en minskning med 100 %, d.v.s. de områden som 

nämns i kapitel 4.3.1 ovan som att de har nattbefolkning år 2010 men inte år 2030. Därutö-

ver finns 34 områden som minskar mer än 50 %, den största numerära förändringen av dessa 

är en minskning på 196 personer. Av de områden som minskar mer än 50 % men mindre än 

100 % har två områden minskat med 87,50 %, dock från väldigt låga nivåer vilket ses ne-

dan. 

322 områden saknar nattbefolkning år 2010 vilket ger att procentuella beräkningar av ök-

ningen till år 2030 inte kan utföras. I 104 SAMS-områden ökar befolkningen mer än 

1 000 %. Även här rör det sig dock om områden som har en relativt liten befolkning år 

2010. Av de områden som ökar mer än 1 000 % är den största absoluta ökningen 7 644 

personer medan den största relativa förändringen är ett område som går från 3 till 4 051 

invånare. I 28 av dessa områden är förändringen mer än 10 000 %, dock från låga nivåer i 

nuläget med maximalt 51 personer i ett område. 
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Extremvärden presenteras i Tabell 4.6 nedan. 

Tabell 4.6: Största absoluta och relativa förändring bland områden som minskar mellan 50 och 100 % 
eller ökar mer än 1 000 % 

SAMSID Kommun Bef2010 Bef2030 Differens Differens % 

01390011 Upplands-Bro 376 180 -196 -52% 

12810094 Lund 32 4 -28 -88% 

21840010 Hudiksvall 16 2 -14 -88% 

01800118 Stockholm 51 7 695 7 644 + 14 988 % 

01800225 Stockholm 3 4 051 4 048 + 134 933 % 

4.3.4 Försörjningskvot (sysselsättning) 

Då försörjningskvoten justeras till att utgå från antalet sysselsatta istället för det totala anta-

let i olika åldersgrupper fås en större spridning i resultaten. För estimat för prognosår 2030 

uppgår den genomsnittliga försörjningskvoten beräknat på detta sätt till 1,23. I sju kommu-

ner överstiger försörjningskvoten 2,0, där Ovanåker med 2,83 uppvisar den högsta försörj-

ningskvoten. På länsnivå ligger Västernorrland och Östergötland högst med 1,47 medan 

Jönköping ligger lägst på 1,11. 

I 2050 års estimat överstiger försörjningskvoten 2,0 i sju kommuner, varav Ovanåker med 

2,84 visar upp den högsta kvoten. Vid beräkningar på länsnivå visar Västernorrland upp den 

högsta försörjningskvoten med 1,53 medan Jönköping ligger lägst på 1,12. 

Estimaten för 2030 och 2050 uppvisar liknande trender, sex av kommunerna har en försörj-

ningskvot på över 2,0 för båda prognosåren medan två andra ligger precis under denna gräns 

för ett av åren. Denna gräns har valts utifrån tidigare rapporter som behandlar ämnet. Dessu-

tom kan samma län observeras med högst och lägst försörjningskvot för de båda prognos-

åren. I Tabell 4.7 och Tabell 4.8 nedan visas en sammanställning av dessa resultat som även 

kan ses i Försörjning_syss_tillTRV_20131007.xlsx. 

Tabell 4.7: Sammanställning av kommuner vars försörjningskvot överstiger 2,0 

KommunID Kommun Förs.kvot 2030 Förs.kvot 2050 

1765 Årjäng 1,91 2,01 

2121 Ovanåker 2,83 2,84 

2283 Sollefteå 2,17 2,16 

2417 Norsjö 2,34 2,22 

2418 Malå 2,35 2,23 

2463 Åsele 2,16 1,99 

2518 Övertorneå 2,03 2,11 

2583 Haparanda 2,29 2,41 
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Tabell 4.8: Jämförelse av försörjningskvot per län för 2030 och 2050 

Nummer Namn 2030 2050 Differens 

1 Stockholm 1,12 1,15 0,033 

3 Uppsala 1,30 1,33 0,031 

4 Sörmland 1,34 1,33 -0,011 

5 Östergötland 1,47 1,49 0,020 

6 Jönköping 1,11 1,12 0,007 

7 Kronoberg 1,20 1,20 0,003 

8 Kalmar 1,24 1,23 -0,016 

9 Gotland 1,40 1,35 -0,047 

10 Blekinge 1,41 1,44 0,034 

12 Skåne 1,28 1,30 0,020 

13 Halland 1,13 1,14 0,011 

14 Västra Götaland 1,20 1,23 0,026 

17 Värmland 1,36 1,38 0,026 

18 Örebro 1,18 1,17 -0,010 

19 Västmanland 1,37 1,38 0,003 

20 Dalarna 1,31 1,29 -0,024 

21 Gävleborg 1,44 1,44 0,003 

22 Västernorrland 1,47 1,53 0,055 

23 Jämtland 1,21 1,14 -0,075 

24 Västerbotten 1,23 1,21 -0,019 

25 Norrbotten 1,31 1,33 0,015 

4.3.5 Jämförelser mot befolknings-estimat per kommun 

Vid jämförelser av befolkningen för prognosår 2030 mellan befolkningsestimat på kom-

munnivå
17

 samt SAMSSyss
18

 ligger differensen för enskilda kommuner inom interval-

let -112 till +399 personer. 32 kommuner har en avvikelse på mer än 50 personer, återigen 

är detta en gräns som valts för att endast studera de med större avvikelser som bör studeras 

vidare. På grund av den heltalsavrundning som görs av estimaten är det naturligt med vissa 

avvikelser mellan dessa datakällor. Störst negativ differens, d.v.s. färre i databasen på kom-

munnivå, har Stockholm medan Sundsvall har den största positiva differensen. 
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Då de relativa differenserna studeras avviker fyra kommuner med 1 % eller mer, samtliga av 

dessa har en negativ avvikelse med Pajala, -1,61 %, som största avvikelse. Den största posi-

tiva avvikelsen observeras i Bjurholm med +0,63 %. På nationell nivå är differensen 190 

personer vilket är så lite som 0,002 %. Brytpunkten på 1 % har valts för att visa att proble-

met i de flesta fall ändå är av begränsad omfattning. 

För prognosår 2050 visar jämförelser av motsvarande databaser
19

 att differensen på nationell 

nivå är -1 863 vilket motsvarar -0,02 %. I 28 kommuner är differensen mellan databaserna 

större än 50 personer med största negativa och positiva avvikelserna i Kalmar (-181) och 

Arvika (+104). Det största beloppet på avvikelsen år 2050 är mindre än 2030, medan den 

totala avvikelsen på nationell nivå dock är marginellt större. 

I fem kommuner är den relativa avvikelsen mer än 1 % för 2050, i fyra av dessa observeras 

en negativ avvikelse och i ett fall en positiv avvikelse. De största avvikelserna ses i Pajala (-

-1,99 %) samt Åsele (1,31 %). 

Jämförelserna visar ändå på en god konsistens mellan databaserna men bör kompletteras i 

den grundläggande kvalitetssäkringen. 
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5 Rekommendation 

Inom ramen för detta projekt har den kvalitetssäkring som tidigare genomförts dokumente-

rats bättre med ekvationer och sammanställningar. Dessutom har ett antal ytterligare förslag 

studerats. De presenteras under respektive avsnitt i rapporten, först med en beskrivning av 

de beräkningar som ligger till grund för denna typ av kvalitetssäkring innan de exemplifieras 

med data från i huvudsak ÅP2012 men även visst underlagsmaterial till Samgods. 

 

För den grundläggande kvalitetssäkringen föreslås att nuvarande kontroller utökas med en 

studie av flyttfrekvenser vilket beskrivs i 3.2.4 respektive 3.3.4
20

, beräkning av försörj-

ningskvot (sysselsättning) enligt 4.2.4 och 4.3.4 och inte bara försörjningskvot (ålder) samt 

att befolkning per kommun jämförs mellan databaser på kommunal nivå och SAMS-nivå 

enligt 4.2.5 och 4.3.5. Dessa kontroller stämmer väl överens med de kontroller som gjorts 

tidigare samt ger ytterligare kontroller av befolkningsstrukturen samt att databaserna inte 

avviker från varandra alltför mycket. Vissa mindre differenser är rimliga p.g.a. heltalsav-

rundning som påverkar på olika sätt för estimat på SAMS-nivå som summeras till kommu-

nal nivå jämfört med estimat endast nedbrutna till kommunal nivå. 

 

En utökad kvalitetssäkring bör innehålla ytterligare kontroller av godsestimat, både varuvär-

den och jämförelser mot Samgods, vilket presenteras i 3.2.1 till 3.2.2. Dessutom föreslås 

studier av hur data på SAMS-nivå förändras så att områden som har en stor absolut och/eller 

relativ förändring lyfts fram enligt 4.2.3 och 4.3.3. 
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Bilaga 1: Förteckning över STRAGO-områden 

21
 

STRAGO-områden korresponderar med indelning i NUTS2-områden enligt ovan bortsett 

från att område 2 Östra Mellansverige avgränsas så att Örebro och Västmanland bildar ett 

eget område.  
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 Hämtat från 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/NUTS_1_

2_3_20080101.pdf den 2013-12-06 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/NUTS_1_2_3_20080101.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/NUTS_1_2_3_20080101.pdf
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Bilaga 2: Varuvärden och varuvärdesförändring 

2006 Varuvärden [kr/ton] 

STAN Produktgrupp 
VaruGrupp 
Rad 

I X M T 

1 Spannmål 1 1 350 1 202 6 028 2 147 

1 

Potatis, andra färska 
eller frysta köksväxter, 
färsk frukt 

2 3 631 9 040 7 670 7 809 

1 Levande djur 3 8 224 56 000 240 237 80 422 

1 Sockerbetor 4 427 5 733 10 295 8 066 

2 Rundvirke 5 289 546 445 458 

3 
Sågade och hyvlade 
trävaror 6 6 352 3 605 7 293 3 750 

3 Flis, sågavfall 7 592 429 422 423 

3 
Bark, kork, övr. virke, 
ved (ej brännved) 8 452 4 046 1 475 2 285 

12 

Obearbetade material 
eller halvfabrikat avs. 
textil, textilartiklar, 
konstfibrer och andra 
råmaterial från djur 
eller växter 

9 158 131 10 884 13 015 12 440 

4 
Livsmedel och djurfo-
der 10 19 558 18 878 12 474 14 277 

1 

Oljefrön, oljehaltiga 
nötter och kärnor 
samt animaliska och 
vegetabiliska oljor och 
fetter 

11 2 576 6 603 3 833 4 638 

5 
Stenkol, brunkol och 
torv samt koks och 
briketter därav 

12 713 745 835 831 

5 Råolja 13 2 597 8 833 2 012 2 012 

6 Mineraloljeprodukter 14 3 309 2 623 2 861 2 725 

7 

Järnmalm, järn- och 
stålskrot samt ma-
sugnsdamm  

15 496 356 4 587 454 

7 
Icke järnhaltig malm 
och skrot 16 7 444 4 594 8 841 7 325 

8 

Obearbetat material 
eller halvfabrikat av 
järn eller metall 

17 9 762 11 735 11 299 11 549 

10 
Cement, kalk och 
byggnadsmaterial 18 2 169 5 841 4 260 5 094 

10 
Jord, sten, grus och 
sand 19 74 90 191 128 

10 
Annan rå och obear-
betad mineral 20 1 114 244 706 482 

11 
Gödselmedel, natur-
liga och tillverkade 21 2 020 1 699 1 290 1 401 
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6 
Kolbaserade kemika-
lier och tjära 22 2 669 2 792 2 224 2 669 

11 
Andra kemikalier än 
kolbaserade och tjära 23 15 959 20 930 13 495 17 023 

9 

Pappersmassa, retur-
papp och pappersav-
fall 

24 2 155 3 932 1 789 3 390 

12 

Maskiner, apparater 
och transportmedel, 
samt delar därtill 

25 70 281 84 641 72 247 78 968 

12 Arbeten av metall 26 21 041 55 264 40 269 47 330 

12 
Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 27 15 183 11 915 17 278 14 332 

9 
Papper, papp och 
varor därav 28 4 637 5 706 7 163 5 815 

12 
Diverse andra färdiga 
varor 29 24 920 58 370 59 033 58 755 

12 
Varugruppen saknas i 
senare VFU 30 19 521 0 0 0 

2 Timber for sawmill 31 356 3 592 478 484 

12 

Machinery, apparatus, 
engines, whether or 
not assembled, and 
parts thereof 

32 47 132 154 745 142 319 149 336 

9 
Paper, paperboard 
and manufactures 
thereof 

33 15 894 21 144 21 268 21 199 

12 
Wrapping material, 
used 34 2 250 16 537 18 078 17 242 

12 
Air freight (2006 
model) 35 561 026 561 026 561 026 561 026 

 

2030 Varuvärden [kr/ton] 

STAN Produktgrupp 
VaruGrupp 
Rad 

I X M T 

1 Spannmål 1 1 843 1 554 7 326 2 684 

1 

Potatis, andra färska 
eller frysta köksväxter, 
färsk frukt 

2 4 958 11 688 9 332 9 571 

1 Levande djur 3 11 221 72 392 290 765 101 340 

1 Sockerbetor 4 589 7 404 12 871 10 200 

2 Rundvirke 5 343 744 597 616 

3 
Sågade och hyvlade 
trävaror 6 9 092 4 395 9 787 4 607 

3 Flis, sågavfall 7 843 539 566 561 

3 
Bark, kork, övr. virke, 
ved (ej brännved) 8 642 5 368 1 986 3 051 
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12 

Obearbetade material 
eller halvfabrikat avs. 
textil, textilartiklar, 
konstfibrer och andra 
råmaterial från djur 
eller växter 

9 220 100 14 090 16 028 15 505 

4 
Livsmedel och djurfo-
der 10 27 062 24 329 15 578 18 042 

1 

Oljefrön, oljehaltiga 
nötter och kärnor 
samt animaliska och 
vegetabiliska oljor och 
fetter 

11 3 579 8 547 4 766 5 865 

5 
Stenkol, brunkol och 
torv samt koks och 
briketter därav 

12 1 084 1 041 1 370 1 354 

5 Råolja 13 4 267 14 511 3 305 3 305 

6 Mineraloljeprodukter 14 4 893 3 878 4 230 4 029 

7 

Järnmalm, järn- och 
stålskrot samt ma-
sugnsdamm  

15 778 503 7 351 661 

7 
Icke järnhaltig malm 
och skrot 16 11 657 6 728 14 273 11 580 

8 

Obearbetat material 
eller halvfabrikat av 
järn eller metall 

17 15 224 17 706 18 128 17 886 

10 
Cement, kalk och 
byggnadsmaterial 18 3 080 8 090 5 687 6 955 

10 
Jord, sten, grus och 
sand 19 100 116 243 164 

10 
Annan rå och obear-
betad mineral 20 1 507 316 906 620 

11 
Gödselmedel, natur-
liga och tillverkade 21 2 704 2 204 1 754 1 877 

6 
Kolbaserade kemika-
lier och tjära 22 3 712 3 672 3 247 3 580 

11 
Andra kemikalier än 
kolbaserade och tjära 23 21 655 27 268 18 155 22 479 

9 

Pappersmassa, retur-
papp och pappersav-
fall 

24 2 854 5 068 2 365 4 384 

12 

Maskiner, apparater 
och transportmedel, 
samt delar därtill 

25 87 483 103 782 89 893 97 425 

12 Arbeten av metall 26 29 924 75 007 53 298 63 520 

12 
Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 27 20 824 15 348 22 642 18 635 

9 
Papper, papp och 
varor därav 28 6 141 7 355 9 470 7 513 

12 
Diverse andra färdiga 
varor 29 33 199 76 208 76 363 76 298 

12 
Varugruppen saknas i 
senare VFU 30 30 551 30 30 30 

2 Timber for sawmill 31 372 4 619 597 606 
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12 

Machinery, apparatus, 
engines, whether or 
not assembled, and 
parts thereof 

32 62 764 197 756 178 899 189 547 

9 
Paper, paperboard 
and manufactures 
thereof 

33 20 772 27 313 20 332 24 209 

12 
Wrapping material, 
used 34 3 161 22 092 23 683 22 821 

12 
Air freight (2006 
model) 35 983 585 

1 151 
421 

815 749 
1 064 

055 

 

Relativ varuvärdesförändring 

STAN Produktgrupp 
VaruGrupp 
Rad 

I X M T 

1 Spannmål 1 1,36 1,29 1,22 1,25 

1 

Potatis, andra färska 
eller frysta köksväx-
ter, färsk frukt 

2 1,37 1,29 1,22 1,23 

1 Levande djur 3 1,36 1,29 1,21 1,26 

1 Sockerbetor 4 1,38 1,29 1,25 1,26 

2 Rundvirke 5 1,19 1,36 1,34 1,35 

3 
Sågade och hyvlade 
trävaror 6 1,43 1,22 1,34 1,23 

3 Flis, sågavfall 7 1,42 1,26 1,34 1,33 

3 
Bark, kork, övr. virke, 
ved (ej brännved) 8 1,42 1,33 1,35 1,34 

12 

Obearbetade material 
eller halvfabrikat avs. 
textil, textilartiklar, 
konstfibrer och andra 
råmaterial från djur 
eller växter 

9 1,39 1,29 1,23 1,25 

4 
Livsmedel och djurfo-
der 10 1,38 1,29 1,25 1,26 

1 

Oljefrön, oljehaltiga 
nötter och kärnor 
samt animaliska och 
vegetabiliska oljor 
och fetter 

11 1,39 1,29 1,24 1,26 

5 
Stenkol, brunkol och 
torv samt koks och 
briketter därav 

12 1,52 1,40 1,64 1,63 

5 Råolja 13 1,64 1,64 1,64 1,64 

6 Mineraloljeprodukter 14 1,48 1,48 1,48 1,48 

7 

Järnmalm, järn- och 
stålskrot samt ma-
sugnsdamm  

15 1,57 1,41 1,60 1,46 

7 
Icke järnhaltig malm 
och skrot 16 1,57 1,46 1,61 1,58 

8 

Obearbetat material 
eller halvfabrikat av 
järn eller metall 

17 1,56 1,51 1,60 1,55 
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10 
Cement, kalk och 
byggnadsmaterial 18 1,42 1,38 1,33 1,37 

10 
Jord, sten, grus och 
sand 19 1,35 1,29 1,27 1,28 

10 
Annan rå och obear-
betad mineral 20 1,35 1,29 1,28 1,29 

11 
Gödselmedel, natur-
liga och tillverkade 21 1,34 1,30 1,36 1,34 

6 
Kolbaserade kemika-
lier och tjära 22 1,39 1,32 1,46 1,34 

11 
Andra kemikalier än 
kolbaserade och tjära 23 1,36 1,30 1,35 1,32 

9 

Pappersmassa, 
returpapp och pap-
persavfall 

24 1,32 1,29 1,32 1,29 

12 

Maskiner, apparater 
och transportmedel, 
samt delar därtill 

25 1,24 1,23 1,24 1,23 

12 Arbeten av metall 26 1,42 1,36 1,32 1,34 

12 
Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 27 1,37 1,29 1,31 1,30 

9 
Papper, papp och 
varor därav 28 1,32 1,29 1,32 1,29 

12 
Diverse andra färdiga 
varor 29 1,33 1,31 1,29 1,30 

12 
Varugruppen saknas i 
senare VFU 

30 1,57       

2 Timber for sawmill 31 1,05 1,29 1,25 1,25 

12 

Machinery, appara-
tus, engines, whether 
or not assembled, 
and parts thereof 

32 1,33 1,28 1,26 1,27 

9 
Paper, paperboard 
and manufactures 
thereof 

33 1,31 1,29 0,96 1,14 

12 
Wrapping material, 
used 34 1,40 1,34 1,31 1,32 

12 
Air freight (2006 
model) 35 1,75 2,05 1,45 1,90 

  



 

   

Sida 44 (46) 
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Bilaga 3: Regionvisa andelar av varugrupper 

 

Pro

dukt

ion

Varugrupp
Jordbru

k

Rundvirk

e
Trävaror

Livsmed

el

Råolja 

och kol

Oljaprod

ukter, 

inkl. 

tjära

Järnmal

m och 

skrot

Stålprod

ukter

Papper 

och 

massa

Jord, 

sten och 

byggnad

Kemikali

er

Färdiga 

industri

produkt

er

2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Stockholm 9% 3% 4% 32% 4% 7% 1% 2% 12% 15% 26% 18%

2 Östra Mellansverige 8% 8% 6% 5% 5% 12% 0% 16% 12% 8% 9% 10%

3 Småland 8% 15% 17% 6% 11% 2% 5% 2% 9% 17% 5% 16%

4 Sydsverige 50% 5% 8% 20% 16% 7% 1% 7% 6% 22% 15% 12%

5 Västsverige 13% 12% 12% 19% 1% 64% 1% 3% 18% 19% 31% 22%

6 Norra Mellansverige 4% 21% 17% 6% 6% 4% 0% 41% 21% 7% 3% 9%

7 Mellersta Norrland 1% 18% 8% 2% 27% 2% 0% 3% 8% 2% 3% 3%

8 Övre Norrland 2% 13% 15% 3% 3% 3% 88% 17% 10% 3% 1% 4%

9 Örebro_Västmanland 5% 7% 13% 7% 28% 1% 2% 8% 4% 7% 6% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Pro

dukt

ion

Varugrupp
Jordbru

k

Rundvirk

e
Trävaror

Livsmed

el

Råolja 

och kol

Oljaprod

ukter, 

inkl. 

tjära

Järnmal

m och 

skrot

Stålprod

ukter

Papper 

och 

massa

Jord, 

sten och 

byggnad

Kemikali

er

Färdiga 

industri

produkt

er

2050 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Stockholm 8% 5% 4% 27% 4% 3% 2% 2% 19% 15% 21% 16%

2 Östra Mellansverige 8% 9% 6% 5% 5% 29% 1% 16% 14% 8% 7% 11%

3 Småland 7% 13% 15% 5% 8% 1% 7% 2% 9% 15% 6% 15%

4 Sydsverige 54% 6% 7% 23% 19% 5% 1% 7% 6% 26% 16% 12%

5 Västsverige 12% 14% 11% 21% 0% 55% 1% 2% 16% 13% 31% 19%

6 Norra Mellansverige 3% 18% 16% 6% 5% 3% 0% 35% 17% 10% 4% 8%

7 Mellersta Norrland 1% 15% 8% 2% 27% 1% 0% 3% 7% 1% 4% 3%

8 Övre Norrland 2% 12% 15% 4% 0% 3% 83% 20% 7% 2% 3% 4%

9 Örebro_Västmanland 5% 8% 18% 7% 31% 1% 5% 12% 4% 10% 9% 11%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pro

dukt

ion

Varugrupp
Jordbru

k

Rundvirk

e
Trävaror

Livsmed

el

Råolja 

och kol

Oljaprod

ukter, 

inkl. 

tjära

Järnmal

m och 

skrot

Stålprod

ukter

Papper 

och 

massa

Jord, 

sten och 

byggnad

Kemikali

er

Färdiga 

industri

produkt

er

Rela

tiv 

diff

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Stockholm -1% 2% 0% -5% 1% -4% 1% 0% 7% 0% -6% -1%

2 Östra Mellansverige -1% 1% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 2% 0% -2% 1%

3 Småland -1% -2% -2% -1% -3% -1% 2% 0% -1% -2% 1% -1%

4 Sydsverige 4% 1% -1% 2% 3% -2% 0% -1% 1% 4% 1% 0%

5 Västsverige -1% 3% -1% 2% -1% -9% 0% 0% -2% -6% 0% -3%

6 Norra Mellansverige 0% -3% -2% 0% -1% -1% 0% -5% -3% 2% 0% 0%

7 Mellersta Norrland 0% -2% 0% 0% 0% -1% 0% 0% -1% 0% 1% 0%

8 Övre Norrland 0% -1% 0% 1% -3% 0% -5% 3% -3% -1% 1% 0%

9 Örebro_Västmanland 0% 1% 5% 0% 4% 0% 2% 4% 0% 3% 3% 4%
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Sid 46 

 

 

 

 

 

Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och 

står för ett  

unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra 

kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utred-

ning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. 

Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg 


