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Sammanfattning 

Sweco har, på uppdrag av Trafikverket, åtagit sig att utföra en oberoende kvalitetssäkring 

av delar av de nya estimat som tagits fram till de nationella prognosmodellerna Sampers 

och Samgods. De framtagna estimaten används för att beräkna transportefterfrågan 

vilket är ett av huvudmomenten vid framtagande av trafikprognoser. De estimat som 

granskats i detta projekt innefattar bland annat: 

 Nedbruten socioekonomisk data 

o Befolkning 

o Sysselsättning 

o Inkomst 

o Varuproduktion 

Denna rapport beskriver det arbete som gjorts inom ramen för kompletterande 

kvalitetssäkring av socioekonomiska indata till Sampers och Samgods för framtag av 

trafikprognoser gällande from 1/4-2016. Indata för år 2040 och 2060 omfattas.  I vissa fall 

har preliminära estimat också  kontrollerats, men för att skapa tydlighet för läsare av 

denna rapport beskrivs endast kontroll av de slutliga estimaten. Likaså har visst 

kartmaterial mm tagits fram som inte ingår i denna rapport.  

Vid kontroller av estimat har inga allvarliga numeriska fel uppmärksammats,de avvikelser 

som uppmärksammats är försumbara och beror i allmänhet på 

aggregering/disaggregering mellan olika redovisningsnivåer och/eller den 

heltalsavrundning som görs i SAMS-databaser för användning i Sampers. Olika 

databaser har jämförts mot varandra utan att några problem med inbördes konsistens har 

uppmärksammats. Dessutom har ett antal stickprov gjorts i de olika databaserna, både 

för att kontrollera estimaten och i den det är möjligt även följa uppställda beräkningar. 

Sammanställningar har även gjorts av vissa intervall för utvecklingstakter mellan 

utgångsår och 2040 i fallet med varuproduktion per Samgods varugrupper.  Här kan 

noteras att det i alla fall i två separata fall, kopplade till ”Andra kemikalier än kolbaserade 

och tjära” för Södertälje kommun 2040 och ”Mineral oljeprodukter” för Härjedalens 

kommun 2012, verkar vara mindre troliga resultat. 
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1 Moment 1b: Centrala förutsättningar mm 

Uppdraget inleddes med en genomgång av förutsättningar för uppdraget. 

SWECO ansvarar för att göra en kompletterande kvalitetssäkring av de socioekonomiska 

data som WSP tagit fram, samt att göra vissa beskrivningar av dessa data i form av 

kartmaterial och figurer mm. Denna rapport fokuserar på olika typer av numeriska tester 

och numeriska underlag. Denna rapport inkluderar även i vissa fall kompletterande 

kommentarer från WSP för beskrivning av viss data, men även några kompletterande 

kommentarer från Trafikverket (TRV) ingår. 

I SWECO:s uppdrag har det även ingått att i detalj kontrollera av WSP framtagna datafiler 

(excel), så att summeringar stämmer, att det är överensstämmelse mellan datafiler och 

tillhörande beskrivande word-dokument i de fall sådana beskrivningar levererats mm. 

Utav praktiska skäl har det inte varit möjligt att på detta sätt i detalj kontrollera alla värden 

i datafilerna, utan det har varit frågan om ”stickprov” samt att säkerställa att filerna är 

inbördes konsistenta med varandra på olika aggregeringsnivåer. Inga allvarliga fel i 

denna del har uppmärksammats, och i de fall det varit tveksamheter så har de stämts av 

med Trafikverket och WSP och vid behov åtgärdats. Denna rapport inkluderar inte denna 

del av granskningen. 

En typ av kontroll som gjorts är numeriska konsistenstest, dvs att tex vid aggregering av 

data på en geografisk nivå kontrollera så att de stämmer med övre och, i förekommande 

fall, undre nivåer samt att olika databaser är konsistenta med varandra. En annan typ av 

granskning är sk ”utvecklingsbedömningar”, vilket innebär att bedöma hur troliga vissa 

utvecklingstakter är mellan utgångsåret och prognosåret. SWECO har tagit fram underlag 

för denna typ av bedömningar i form av angivande av min- och maxvärden i olika form, 

observerat data vars utvecklingstakt överskrider ett visst ”brytvärde”. Det har endast i 

mycket begränsad utsträckning, pga pressat tidsschema, ingått i SWECO:s uppdrag att 

utifrån denna typ av underlag göra rimlighetsbedömningar. 

Metoderna som ligger till grund för gjord kompletterande kvalitetssäkring har utarbetats 

av Trafikverket inom ramen för metodutveckling.1 Den kompletterande kvalitetssäkringen 

och beskrivning av denna påverkas av att det för viss statistik finns restriktioner för hur 

denna får spridas vidare.2 

                                                      

1 ”Kvalitetssäkring av socioekonomiska indata till transportmodeller – metodutveckling på kort sikt”, TRV 

2014/33331 (framtagen av fd Vectura på uppdrag av TRV) 

2 Kommentar från TRV: Det finns restriktioner för spridning av socioekonomisk SCB-statistik på 

detaljerad nivå, vilket bland annat påverkar hur gjorda kontroller kan redovisas i rapporter. 
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2 Moment 2b: Beskrivning av 2040-data på länsnivå 

2.1 Sammanfattning 

2.1.1 Resultat 

Data för tex befolkning och sysselsättning på länsnivå för 2040 är underlagsmaterial 

hörande till LU15-bilaga3 och för Trafikverkets del att betrakta som given4. Ingen kontroll 

av dessa data har därför gjorts, däremot har vissa figurer uppdaterats/gjorts för att 

beskriva dessa data. 

2.1.2 Metod 

För att beskriva utvecklingen i de olika länen kan en figur över länets 

befolkningsutveckling för olika årtal i förhållande till ett givet basår tas fram. Ekvationen 

nedan redovisar beräkningen av värdet för län(l) år 2040 jämfört med befolkningen för 

basåret 1990, motsvarande kvot har beräknats jämfört med flera olika basår.5 

𝐾𝑣𝑜𝑡 2040 − 1990𝑙 =
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔2040𝑙

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔1990𝑙

 

                                                      

3 ”Demografins regionala utmaningar”, LU15 (SOU 2015:101). En annan LU15-bilaga som utgör 

underlag för TRV är ”Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060” (SOU 2015:106). LU15 

publiceras av Finansdepartementet. 

4 Kommentar TRV: Enligt gällande trafikprognosriktlinjer så ska socioekonomisk indata utgå 

från sk LU (Långtidsutredningar), vilka brukar tas fram under ledning av Finansdepartementet. 

Förutsättningar som tas från LU antas därför vara givna och därmed görs bara kompletterande 

kvalitetssäkring av de indata som TRV ansvarar för att ta fram. TRV utgår då från LU och ofta 

handlar det om att komplettera samt disaggregera data, men även justera i vissa fall pga 

beaktande av inomregional och inomkommunal planering. 

5 Denna figur finns i dokumentet ”Socioekonomiska indata till Samgods och Sampers: 

övergripande beskrivning av stor uppdatering 2015 för framtag av nya trafikprognoser from 

1/10-2015 som blir offentliga ¼-2016”, TRV 2015/84450 
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3 Moment 3b och 4b. Kompletterande kvalitetssäkring för 2040-data 
framtagen på kommunal nivå 

3.1 Sammanfattning 

3.1.1 Resultat 

Data för tex befolkning och sysselsättning på kommunnivå för 2040 är  underlagsmaterial 

hörande till LU15-bilaga6 och därmed given. Inom vissa län har Trafikverket dock gjort 

justeringar map inomregional planering vilket gör att socioekonomiska data för vissa 

kommuner avviker från LU15-bilaga, däremot ska länsramarna motsvarande LU15-bilaga 

gälla även efter de justeringar som Trafikverket gjort. 

Kontroller har därför gjorts genom att tex summering av befolkning på kommunal nivå, 

efter de TRV-justeringar som gjorts, stämmer med LU15-underlagen mm. Inga noterbara 

skillnader har uppmärksammats. Kontroller har även gjorts att det råder konsistens 

mellan olika databaser med socioekonomiska data samt mellan socioekonomiska data 

och SCB-befolkningsprognos. De mycket små skillnader som uppmärksammats är 

försumbara och beror på avrundningsfel och/eller SCB:s sekretessfiltrering7 av statistik. 

Inget anmärkningsvärt har noterats i fallet med växlingar i befolkningsutveckling per 

kommun mellan 2015-2040. 

Sammanställningar har även gjorts av vissa intervall för utvecklingstakter mellan 

utgångsår och 2040 i fallet med varuproduktion per Samgods varugrupper8. Här kan 

noteras att det i alla fall i två separata fall, kopplade till ”Andra kemikalier än kolbaserade 

och tjära” för Södertälje kommun 2040 och ”Mineral oljeprodukter” för Härjedalens 

kommun 2012, verkar vara mindre troliga resultat.9 

                                                      

6 Se tidigare referens till denna SOU. 

7 Se vidare ”Indata till nationella svenska persontrafikmodellen Sampers för basår 2013 med 

avseende på socioekonomisk statistik”, TRV 2015/75504 (framtagen av SCB på uppdrag av TRV) 

8 Dessa varugrupper finns beskrivna i Bilaga 1. 

9 Kommentar TRV: Trafikverket har konstaterat att det i dessa två fall rör sig om fel och de 

kommenteras av WSP längre fram i detta kapitel. Dessa fel är av regional/lokal karaktär och 

påverkar inte totalnivåer för landets varuproduktion 2012 eller 2040. Dessa fel kommenteras  

ytterligare av TRV i PM ”Socioekonomiska indata till Samgods och Sampers: övergripande 
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3.1.2 Metod 

För vissa variabler har min- och maxvärden sorterats fram. 

Utifrån data på kommunal nivå har vissa aggregeringar gjorts för att stämma av med tex 

SCB:s befolkningsprognos på riksnivå samt med underlag hörande till LU15 (bilagan om 

den regionala utvecklingen på tex länsnivå). 

En sammanställning över befolkningsutvecklingen per kommun och 5-års intervall har 

gjorts för att få en bild över per kommun eventuella växlingar mellan växande och 

avtagande. 

I efterföljande kapitel finns mera detaljerad information om resultat och metod. 

3.2 Bakgrund 

3.2.1 Konsistens databaser mm 

Jämförelse med SCB:s officiella befolkningprognos på riksnivå  

För att verifiera den av WSP levererade 2040-prognosen har SCB:s prognos10 för 

motsvarande period hämtats för att möjliggöra en årlig jämförelse. Jämförelser har gjorts 

både med fördelning på åldersgrupper och kön, samt endast på åldersgrupper11. 

SCB:s officiella befolkningsprognos på riksnivå redovisar befolkning per åldersklass från 

2014 och framåt, medan de socioekonomiska data är framtagna från 2013 och på 

kommunal nivå. Jämförelser har gjorts för respektive år i perioden 2014 till 2040, vilket 

innebär att tex befolkning på kommunnivå summeras upp till riksnivå för att kunna 

jämföras med SCB:s officiella prognos. Endast för år 2014 kan avvikelser observeras. På 

total nivå är nedbrytningen i de socioekonomiska data 286 personer högre än SCB:s 

                                                      

beskrivning av stor uppdatering 2015 för framtag av nya trafikprognoser from 1/10-2015 som blir 

offentliga ¼-2016”, daterad mars 2016, TRV 2015/84450 

10 SCB, Folkmängd efter ålder och kön. År 2014-2110. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/Befolkpro

gnRev2014/table/tableViewLayout1/?rxid=84abdda7-7e3b-42d6-b77f-5e58ac8e7bba hämtat 

2015-04-08 

11 Observera att SCB:s prognos använder åldersklasser 0 – 105+ medan socioekonomiska indata 

till Sampers redovisar befolkning mellan 0 – 100+, sammanräkning av gruppen 100-105+ till 100+ 

krävs därför. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefolkprognRev2014/table/tableViewLayout1/?rxid=84abdda7-7e3b-42d6-b77f-5e58ac8e7bba
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefolkprognRev2014/table/tableViewLayout1/?rxid=84abdda7-7e3b-42d6-b77f-5e58ac8e7bba
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prognos, fördelat på kön är de socioekonomiska data för män 3 507 högre än SCB:s 

prognos medan underskottet för kvinnor är 3 221. En sammanställning har även gjorts 

per åldersgrupp där det är tydligt att åldersgrupp 0 står för den största avvikelsen 

(-1 376). Då databaserna är konsistenta mot varandra för övriga år under perioden 

bedöms detta inte utgöra något allvarligt problem, skillnaderna är försumbara i relation till 

totalbelopp på riksnivå, utan vara kopplat till olika nuläge för statistik. 

Uppfyllelse balansekvationen 

I datamaterialet finns produktion och förbrukning av respektive varugrupp nedbrutet på 

kommunal nivå medan export och import endast redovisas per varugrupp och land. 

Balansekvationen kan därmed i nuläget endast formuleras på nationell nivå enligt: 

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘,𝑣

𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟

− ∑ 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑣

𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟

− ∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙,𝑣

𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟

+ ∑ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙,𝑣

𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟

= 0, ∀𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 

Inga noterbara avvikelser har uppmärksammats. 

Jämförelse mellan olika socioekonomiska data  

Försörjningskvot (åldersindelad)12 per kommun kan tas fram från flera olika datafiler och 

jämförelser har gjorts så att de är konsistenta med varandra, tex i fallet med den datafil 

för 2040 med befolkning och sysselsättning och den mera detaljerade som används för 

framtag av bilinnehavet till Sampers. Inga anmärkningar är resultatet av denna kontroll. 

3.2.2 Utveckling enligt data fram till 2040 

Befolkning, sysselsättning, inkomst, försörjningskvot mm  

I enlighet med tidigare gjord kvalitetssäkring har en sammanställning gjorts över hur 

befolkningsförändringen i olika kommuner ser ut per femårsintervall i perioden 2015 till 

2040. Beräkning har gjorts både av absolut och procentuell avvikelse utifrån ekvationerna 

nedan där index i används för ett år där data finns framtaget för kommun k: 

𝐵𝑒𝑓𝑢𝑡𝑣𝐴𝑏𝑠𝑘,𝑖+5,𝑖 = 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑖+5 − 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑖 

Resultaten sammanställs för att se om trenden är växlande över tid. Jämfört med tidigare 

kompletterande kvalitetssäkringar som SWECO gjort så är det nu totalt betydligt färre 

                                                      

12 Försörjningskvoten (map ålder) definieras som [0-19, 65+]/[20-64].  
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större skiftningar mellan positiv och negativ befolkningsutveckling för respektive kommun 

i tidsintervallet i sin helhet. Kort resultatsammanställning enligt nedan: 

 96 kommuner uppvisar en befolkningstillväxt i samtliga intervall. 

 43 kommuner uppvisar en avtagande befolkning i samtliga intervall. 

 149 kommuner har en inledande befolkningstillväxt för att senare under perioden 

ha en avtagande befolkning. 

 Ingen kommun inleder med minskande befolkning för att sedan öka. 

 Två kommuner har en växlande trend: Ydre och Haparanda. Skillnaderna är dock 

i storleksordningen av enstaka individer och kan snarast förklaras p.g.a. 

avrundning. 

Nedan några sammanfattande beskrivningar av data, tex vissa min- och max-värden. 

Genomsnittlig ökning 0.5%, främst dock gruppen 0-19,65+ som ökar med 0.9% per år 

jämfört med gruppen 20-64 som ökar 0.2% per år. 

Gruppen 20-64 år minskar i 202 kommuner och ökar i 88 kommuner medan gruppen 0-

19, 65+ minskar i 56 kommuner och ökar i 234 kommuner. 

 Grupp 0-19, 65+ 

o Störst ökning, +2.0% Sundbyberg 

o Störst minskning, -1.3% Överkalix 

 Grupp 20-64 

o Störst ökning, +2.0% Järfälla 

o Störst minskning, -1.9% Hagfors 

Försörjningskvot (map ålder) på nationell nivå ökar från 0.73 till 0.86, minskning ses 

endast i 18 kommuner i version 2 (dvs slutversionen) av de justerade estimaten medan 

272 kommuner får en ökad försörjningskvot. 

Störst ökning av försörjningskvoten: Orust +0.51; Götene +0.50; Öckerö och Svenljunga 

0.49; Ödeshög 0.48 samt Gagnef och Övertorneå 0.47. 

Störst minskning av försörjningskvoten: Vindeln -0.15; Norberg -0.13; Mellerud, Storfors 

och Härnösand -0.12. 

För förvärvsgrad har det kontrollerats att min- och maxvärden för förvärvsgrad ligger inom 

gränsen [0,1] samt att min- och maxvärden för skillnader mellan 2012 och 2040 ligger i 

intervallet [-1,1]. Största minskning är -0.315 och största ökning är 0.518. 
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Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+13: Störst minskning i Överkalix och Övertorneå 

med -1.8% per år, störst ökning i Järfälla med 2.1% per år. Förvärvsarbetande 

nattbefolkning ökar i 127 kommuner. 

Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+: Störst minskning i Jokkmokk med -1.2% per år, 

störst ökning i Sundbyberg med 2.0% per år. Förvärvsarbetande dagbefolkning ökar i 141 

kommuner. 

Störst ökning av beskattningsbar förvärvsinkomst ses i Järfälla och Sundbyberg med 

vardera 3.5% per år, minst ökning ses i Överkalix med 0.3% per år. Befolkningen ökar 

mest i Järfälla med 1.9% per år medan Överkalix uppvisar den största minskningen med -

1.4% per år. 

Beskattningsbar förvärvsinkomst per capita ökar i samtliga kommuner mellan 1.4 till 2.1% 

per år och fördelar sig enligt: 

 1.4: 5 kommuner 

 1.5: 20 kommuner 

 1.6: 47 kommuner 

 1.7: 100 kommuner 

 1.8: 92 kommuner + riksgenomsnitt 

 1.9: 20 kommuner 

 2.0: 5 kommuner 

 2.1: 1 kommun 

Förvärvsinkomst per capita fördelar sig enligt följande: 

 2013: 

a) Lägst i Årjäng 159.8 Tkr  

b) Högst i Danderyd 352.5 Tkr  

 2040: 

a) Lägst i Eda 247.6 Tkr 

b) Högst i Danderyd 525.8 Tkr 

Sett till hur förvärvsinkomsten beräknas förändras uppvisas den minsta ökningen i Salem 

med +81.0 Tkr medan Vaxholm visar den största ökningen med +179.6 Tkr. De 

kommuner som har lägst respektive högst förvärvsinkomst per capita ökar med 90.3 Tkr 

för Årjäng samt Danderyd +173.3 Tkr. 

                                                      

13 16 år och uppåt 
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I fallet med försörjningskvot så har motsvarande sammanställning även gjorts för län. 

Genomsnitt på nationell nivå är 0.86, fem län har en försörjningskvot som understiger det 

nationella genomsnittet: Stockholm (0.76), Uppsala (0.84), Västra Götaland (0.84), 

Västerbotten (0.85) och Blekinge (0.86). 

Lägst försörjningskvot har Stockholms län (0.76) medan Gotland har den högsta med 

1.22. 

 

Baserat på av WSP framtaget dataunderlag (som av SWECO aggregeras upp från 

SAMS-nivå) har försörjningskvoten per län även beräknats utifrån sysselsättning14. 

Genomsnitt på nationell nivå är då 1.11, 9 län har en försörjningskvot lägre än detta och 

12 län har en försörjningskvot högre än det nationella genomsnittet. Stockholm har lägst 

försörjningskvot på 1.00 medan Blekinge har den högsta med 1.27. 

                                                      

14 Försörjningskvoten (map sysselsättning) definieras som kvoten mellan antalet ej 

förvärvsarbetande i förhållande till antalet förvärvsarbetande.  
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Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning 

En approximation av arbetspendling tas fram genom att jämföra förvärvsarbetande dag- 

och nattbefolkning15, både på kommun och SAMS-områdesnivå enligt detta samband 

(där förvärvsarbetande har utelämnats) 

𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥_𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘 =
𝐷𝑎𝑔𝐵𝑒𝑓𝑘 − 𝑁𝑎𝑡𝑡𝐵𝑒𝑓𝑘

𝑁𝑎𝑡𝑡𝐵𝑒𝑓𝑘

 

Sammanställningen har gjorts för både 2013 och 2040 med följande resultat. 2013 

varierar kvoten mellan -61 % för Salem till +89% i Solna. Salem är alltså en kommun där 

betydligt fler bor än arbetar medan Solna har en stor inpendling. År 2040 varierar 

resultatet på kommunnivå mellan -59 % för Knivsta till +87% i Solna. Det bör observeras 

att en liten nämnare kan ge upphov till stor osäkerhet i resultat. 

För att studera förändringen mellan olika år har sambandet enligt nedan använts: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘 = (𝐷𝑎𝑔𝐵𝑒𝑓𝑘 − 𝑁𝑎𝑡𝑡𝐵𝑒𝑓𝑘)2040 − (𝐷𝑎𝑔𝐵𝑒𝑓𝑘 − 𝑁𝑎𝑡𝑡𝐵𝑒𝑓𝑘)2013 

Störst förändring i absoluta tal uppvisar Järfälla -18 732 samt Stockholm +232 327.  

189 kommuner har utpendling (högre nattbefolkning) båda åren medan 68 kommuner har 

inpendling. 5 kommuner går från att vara in- till utpendlingskommuner medan 28 

kommuner går från att vara ut- till inpendlingskommuner. 

Varuproduktion 

Som tidigare nämnts så är det bara test av slutversioner av data som redovisas i denna 

rapport. Inom ramen för kompletterande kvalitetssäkring så gjordes även en kontroll av 

framtida transportflöden i ton baserad på preliminära varuvärden, men då dessa senare 

ersattes av nyare så tas inte motsvarande preliminära resultat med i denna rapport. I 

denna rapport är fokus således på varuproduktion utifrån ekonomiska aspekter, tex 

värdet i kr, och överföring av dessa ekonomiska flöden till flöden i ton per varugrupp 

hanteras inom ramen för framtag av sk PWC-matriser till Samgods. 16 

För att ge ett mått på spridningen för varuproduktion för 2040 så har varuproduktion per 

capita beräknats.  

                                                      

15 Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses folkbokförd befolkning som förvärvsarbetar 

oberoende var man arbetar. Förvärvsarbetande dagbefolkning är där man jobbar, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara i samma kommun som man är folkbokförd i. 

16 Kommande rapporter om ny metod för framtag av PWC-matriser och varuvärden till 

Samgods.  
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Nuts2 

Stockholm har den lägsta varuproduktionen per capita med 0.09 MSEK/person och 

Västsverige högst med 0.34 MSEK/person. Stockholm (0.09), Mellersta Norrland (0.20) 

samt Sydsverige (0.21) ligger lägre än den genomsnittliga varuproduktionen per capita på 

nationell nivå medan övriga ligger över genomsnittet. I bilaga 2 finns beskrivning av 

Nuts2. 

 

Varuproduktion per capita ökar för alla regioner från basåret 2012/201317 till år 2040. 

Stockholm har den lägsta ökningen av varuproduktion per capita med 0.03 MSEK/person 

och Västsverige högst med 0.15 MSEK/person. Stockholm (0.03), Mellersta Norrland 

(0.06) samt Sydsverige (0.08) ligger lägre än den genomsnittliga ökningen på nationell 

nivå medan övriga ligger högre18. 

                                                      

17 Att varuproduktionen utgår från 2012 medan befolkningen från 2013 saknar enligt WSP i detta 

sammanhang betydelse. 

18 Enligt kommentar från WSP så kan skillnader i utvecklingstakt bland annat förklaras med 

strukturförändringar fram till 2040. Utvecklingstakter för olika branschaggregat anges i LU15-

bilaga om makroekonomi. 
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 2012 2040 Diff 

Stockholm 0.06 0.09 0.03  

Östra Mellansverige 0.15 0.28 0.13  

Småland med öarna 0.20 0.32 0.12  

Sydsverige 0.12 0.21 0.08  

Västsverige 0.20 0.34 0.15  

Norra 
Mellansverige 

0.20 0.30 0.09  

Mellersta Norrland 0.15 0.20 0.06  

Övre Norrland 0.22 0.32 0.11  

Genomsnitt 0.15 0.24 0.09  

 

Län och kommun 

Jämfört med basscenariot 2012/2013 ökar varuproduktionen per capita 2040 i alla län 

utom för Jämtlands län som minskar med -0.02 MSEK/person.19 

Sockerbetsproduktion (varugrupp 4) 2040 enbart för sex kommuner i Skåne län.20 Se 

vidare nedan där detta behandlas ytterligare. 

Det kan noteras att 18 kommuner för 2040 har en varuproduktion per capita under 0.05 

MSEK/person där Salem och Vaxholm (0.001 MSEK/person) ligger lägst.11 kommuner 

har en varuproduktion per capita som överstiger 1.0 MSEK/person där Lysekil är högst 

med 5.60 MSEK/person. 

Nio kommuner har en minskande varuproduktion per capita till år 2040, fem av dessa 

förändras med 0.05 MSEK/person eller mindre. Härjedalen, Södertälje, Mönsterås och 

Trollhättan visar på större förändringar. 

Då inte någon tydlig trend kunnat observeras för strukturen för de kommuner vars 

produktion per capita minskar, har kommuner med avtagande varuproduktion per capita 

                                                      

19 Enligt kommentar från WSP så beror detta enbart på att varuproduktionen i Jämtland för 

basåret felaktig inkluderar varugrupp 14 (Mineraloljeprodukter) i Härjedalen. Exkluderas denna 

varugrupp ökar varuproduktionen i Jämtland med 0.04 MSEK/person. 

20 Enligt kommentar från WSP är detta en följd av att produktionen av sockerbetor fördelas på 

kommuner där det, enligt sysselsättningsstatistik på detaljerad branschnivå, förekommer 

sockerbetsodling. Tidigare har fördelningen gjorts med stöd av statistik på grövre branschnivå. 
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studerats separat. Nedan anges de kommuner som uppvisat särskilt stor förändring 

(>50%) mellan 2012 och 2040 för viss varugrupp: 

 För Södertälje minskar varugrupp 23 mycket kraftigt mellan 2012 och 2040. 

Varugruppen innehåller ” Andra kemikalier än kolbaserade och tjära” – troligen 

medicintillverkning. Varugrupp 25 ” Maskiner, apparater och transportmedel, 

samt delar därtill” ökar däremot kraftigt sin andel av kommunens totala 

produktion.21 

 För Trollhättan minskar varugrupp 25 kraftigt. 

Varugrupp 25 innehåller ”Maskiner, apparater och transportmedel, samt delar 

därtill”, dvs fordonsindustri.22 

 För Härjedalen minskar varugrupp 14 (mineraloljeprodukter) mycket kraftigt.23  

Varugrupp 5: Rundvirke  

I kommande LU15-bilaga (bilaga med makroekonomisk scenario på lång sikt) antas de 

areella näringarna öka, det innebär att t.ex. produktion av varugrupp 5 rundvirke antas 

öka. En sammanställning har gjorts av kommuner med låg respektive hög produktion 

2040 av denna varugrupp. Fyra kommuner saknar helt produktion av varugruppen 

(Burlöv, Svedala, Stenungssund och Solna) och totalt har 23 kommuner en 

varuproduktion som understiger 1.0 MSEK år 2040. Dessa ligger i Stockholm (10), 

Sörmland (1), Västra Götaland (3) eller Skåne län (9) och det bedöms rimligt att dessa 

har en så låg produktion av varugruppen. 

                                                      

21 Enligt kommentar från WSP beror den mycket kraftiga minskningen av varugrupp 23 (Andra 

kemikalier än kolbaserade och tjära) i Södertälje på ett tekniskt fel vid fördelningen av sysselsatta 

på kommuner för aktuell bransch. (Felet gäller specifikt för denna bransch.)  

22 Kommentar från TRV: fordonsindustri har minskat i Trollhättan men varugrupp 25 består även 

av annan varuproduktion i Trollhättan.   

23 Enligt kommentar från WSP är förklaringen den som berörts i fotnot 19. Pga. fel vid övergång 

till ny näringsgrensindelning (från SNI2002 till SNI2007) har sysselsatta inom torvutvinningen i 

Härjedalen för basåret felaktigt klassificerats som sysselsatta i petroleumraffinering. För 2040 

ligger beräknat antal sysselsatta inom torvutvinning till grund för beräkning av (enbart) 

produktion av varugrupp 12. 
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Totalt har 11 kommuner 2040 en produktion över 200 MSEK24. Dessa fördelas på 

Kronoberg (1), Kalmar (1), Dalarna (1), Gävleborg (2), Västernorrland (3), Jämtland (1), 

Västerbotten (1) och Norrbotten (1). Bedömningen är även här att det är rimligt med de 

kommuner som har en hög produktion av varugruppen. 

Varugrupp 15-16: Malmbrytning 

En kontroll har gjorts av den totala varuproduktionen i Norrbotten av de varugrupper som 

är kopplade till malmbrytning (varugrupp 15 och 16). Pajala kommuns produktion av 

dessa varugrupper är försumbar för 2040. De kommuner som i utgångsläget har en 

betydande varuproduktion av varugrupp 15 (”järnmalm”), dvs Kiruna, Gällivare och Luleå, 

ökar denna markant (>50%) till 2040  Ytterligare några kommuner i Norrbotten ökar 

markant, men då från mycket låga nivåer. 

 

Varugrupp 25: Fordonsindustri  

Varugrupp 25 innehåller ”Maskiner, apparater och transportmedel, samt delar därtill” 

vilket bland annat innefattar fordonsindustri. En grupp av tre kommuner har valts ut för 

extra kontroller av hur produktionen av denna varugrupp ska studeras: Södertälje, 

Göteborg och Trollhättan. Den totala produktionen i de tre kommunerna utgör i stort 

samma andel 2012 och 2040 av produktionen av denna varugrupp på riksnivå, men de 

enskilda kommunernas produktion förändras (Trollhättan minskar kraftigt). 

4 Moment 5b och 6b: Kompletterande kvalitetssäkring för 2040-data 
framtagen på inomkommunal nivå 

4.1 Sammanfattning 

4.1.1 Resultat 

Samtliga resulterande avvikelser vad gäller konsistens är försumbart små och kan i stort 

förklaras av heltalsavrundning och/eller effekter av SCB:s sekretesshantering av SAMS-

statistiken. 

När det gäller utveckling för områden utan dag- och/eller nattbefolkning inom kommuner 

mm, så har inget anmärkningsvärt noterats. Att områden inom kommuner tex saknar 

befolkning utgångsåret, men ej för prognosåret, kan bero på olika typer av exploatering 

(vilket kommer in då inomkommunal planering beaktas för vissa kommuner). 

                                                      

24 Gränsen på 200 MSEK avgör antalet kommuner per län. 
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4.1.2 Metod 

Kontroll av data på delkommunal nivå kan grovt delas upp i två typer, dels vad gäller 

konsistens och dels vad gäller utveckling fram till 2040. Konsistenstester på 

inomkommunal nivå innebär att kontrollera SAMS-databaserna och att dessa är inbördes 

konsistenta och dels att de är konsistenta med andra datakällor. 

Det har kontrollerats att befolkningen i de SAMS-områden som ingår i respektive 

kommun summerar till kommunens befolkning i andra indata, här görs en jämförelse med 

indata till bilinnehavsmodellen. 

Då SAMS-databaser jämförts 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 belägna i samma kommun som bostaden är inte heller SamsDag 

lämplig för den jämförelsen. 

I fallet med bedömning av utveckling har SAMS-områden med och utan befolkning 

jämförts på lite olika sätt för 2013 och 2040. 

I efterföljande kapitel finns mera detaljerad information om resultat och metod. 

4.2 Bakgrund 

4.2.1 SamsSyss - Inbördes konsistens 

För databasen SamsSyss görs successiva jämförelser mellan totalbefolkningen samt 

uppdelat på förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande för att verifiera att inte några 

skillnader föreligger per SAMS-område, se ekvation nedan. Kontroller görs även då 

materialet är uppdelat på kön (m/f) och/eller åldersgrupper (å). 

∆𝐵𝑒𝑓𝑆𝐴𝑀𝑆𝑆𝑦𝑠𝑠 = 𝐵𝑒𝑓𝑓ö𝑟𝑣 + 𝐵𝑒𝑓𝑒𝑗𝑓ö𝑟𝑣 − 𝐵𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡 

Inga avvikelser (ens avrundningsfel) har identifierats. 

4.2.2 SamsSyss - Jämförelse mot kommundata  

Det kontrolleras att befolkningen i de SAMS-områden som ingår i respektive kommun 

summerar till kommunens befolkning i andra indata, här görs en jämförelse mot indata till 

bilinnehavsmodellen (då kommundata sedan tidigare är kontrollerad och godkänd). 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 belägna i samma kommun som bostaden är inte heller SamsDag 

lämplig för den jämförelsen. För respektive SAMS-område, i kommun k summeras, den 
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enligt ovan kontrollerade, kolumnen BefSum i databasen SamsSyss till kommunnivå 

enligt: 

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑆𝐴𝑀𝑆𝑆𝑦𝑠𝑠 = ∑ 𝐵𝑒𝑓𝑆𝑢𝑚𝑠

𝑠=𝑆𝐴𝑀𝑆∈𝑘

 

Befolkningen per kommun från SamsSyss jämförs sedan mot kommunens befolkning 

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

enligt nedan: 

∆𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘 = 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣 − 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑆𝐴𝑀𝑆𝑆𝑦𝑠𝑠  

∆𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔(%)𝑘 =
∆𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘,𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣

 

Störst absoluta avvikelser är: 

 Göteborg, -318,03 (-0,05 %) 

 Stenungssund, +130,74 (+0,48 %) 

Störst relativa (procentuella) avvikelser uppvisar: 

 Arjeplog, -0,51 % (-10,80) 

 Pajala, +1,11 % (+56,95) 

På nationell nivå summerar befolkningen år 2040, enligt data för befolkning hörande till 

indata om bilinnehav, till: 11 093 567 medan en summering av befolkningen per SAMS-

område i databasen SAMSSYSS uppgår till 11 095 180. Jämfört med datafil till 

bilinnehavsmodellen är befolkningen sammanställd på nationell nivå år 2040 +1 613 

personer fler i SAMS-databaserna, vilket motsvarar +0,01 %.25 

Sammantaget bedöms detta vara mindre avvikelser som inte bör få någon egentlig 

inverkan på resultaten. 

4.2.3 SamsInk - Inbördes konsistens 

För SamsInk görs jämförelser för befolkningen fördelat på kön jämfört med totalnivån 

samt för antalet inom respektive inkomstgrupp (både totalnivå och fördelat på kön). 

Kontrollerna har genomförts för både flik 3a och 3b26. 

                                                      

25 Vid aggregering från SAMS-nivå till högre aggregeringsnivåer införs effekter av 

heltalsavrundning (data för framtida år) och sekretesshantering (SCB-statistik för 2013). 

26 Vilket motsvarar olika prisnivåer, 2013 resp 1997. 
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För respektive SAMS-område ligger avvikelser på +/-1 person inom olika inkomstklasser. 

Vid kontroller av totalnivåer, respektive endast fördelat på kön ligger avvikelserna inom 

+/-5 personer per SAMS-område. Dessa avvikelser är av mindre betydelse och bedöms 

vara avrundningsfel utan någon faktiskt betydelse. 

4.2.4 SamsInk - Jämförelse med SCB:s befolkningsprognos  

Antalet över 16 års ålder i alla SAMS-områden i SamsInk jämförs även med SCB:s 

befolkningsprognos (16 år och äldre). Resultatet blir detsamma oavsett om flik 3a eller 3b 

används för SamsInk. 

 SamsInk SCB Diff 

Totalt 9 145 083 9 143 417 1 666 

Män 4 583 237 4 582 394 5 843 

Kvinnor 4 561 846 4 561 023 823 

Diff 0 0 - 

 

Avvikelsen motsvarar 0.02% och anses vara försumbart i sammanhanget. 

4.2.5 SamsInk - Jämförelse mot SamsSyss  

För att säkerställa att databaserna är inbördes konsistenta görs även en jämförelse av 

befolkning över 16 år i databaserna SamsSyss och SamsInk, både på totalnivå och 

nedbrutet på kön. Då de båda flikarna för SamsSyss är inbördes konsistenta har Tab1 

använts för denna jämförelse, på motsvarande sätt har Tab3a använts för SamsInk. 

Inga avvikelser har upptäckts, varken på totalnivå eller fördelat på kön. 

4.2.6 SamsDag - Inbördes konsistens 

I SCB-statistiken för 2013 är avvikelsen per SAMS-område mellan summering av antal 

per SNI-kod DagBef01 – DagBef99 inom +/-16 personer, jämfört med vad som redovisas 

i DagBefTot. På nationell nivå summerar DagBefTot till 4 284 886 medan summering 

över olika SNI-koder DagBef01 – DagBef99 uppgår till 4 285 686. Dagbefolkningen 

fördelat på SNI-koder är alltså +800 personer (+0,02 %) högre än summan i DagBefTot. 

Detta beror i huvudsak på den ”sekretess-filtrering” som SCB gör och 800 relaterat till 

riksnivån anses vara försumbart. 
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 Det förekommer inte några områden som saknar befolkning för totalnivån 

(DagBefTot) medan någon av underkategorierna Dag_SNI01-Dag_SNI99 

innehåller viss dagbefolkning. 

 Dessutom finns 156 områden som saknar dagbefolkning både för totalnivån och 

för alla ingående SNI-koder (Dag_SNI01-Dag_SNI99). 

Motsvarande konsistenstest för databasen SamsDag i fallet med jämförelse av 

aggregering av dagbefolkning per SAMS-område och bransch (SNI) för 2040 är inte 

meningsfull att göra beroende på en övergång från SNI2002 till SNI2007 där data endast 

redovisas nedbrutet på vissa SNI-koder jämfört med tidigare 27. 

4.2.7 SamsDag - Jämförelse mot godsestimat  

Jämförelser har även gjorts mot de estimat som finns framtagna som godsestimat (indata 

till Samgods PWC-matriser) jämfört med information på SAMS-områden summerat till 

kommunnivå. På grund av förändringen i nedbrytning av SamsDag kan endast 

jämförelser av dagbefolkningen som helhet göras, till skillnad från tidigare då 

dagbefolkningen i varuproducerande yrken jämförts mellan databaserna. 

Vid en jämförelse av dagbefolkningen enligt ovan ligger resultatet inom enskilda 

kommuner mellan -5 och +8, relativ avvikelse inom -0.27% till +0.12%. Skillnaderna är 

små och antas hänga samman med avrundning och anses ej påverka resultatet. 

                                                      

27 Kommentar TRV: ”Information i SNI2007 och SNI-klassificeringen i Sampers (rev 20150127, 

20150303, 20150312 och 20150316): Det enklaste sättet att få en Samsdagstabell baserad på 

SNI2007 som kan användas för prognoser med den nuvarande Sampersmodellen (2.x) är att lägga 

in relevant SNI2007-data i kolumner namngivna som i tidigare tabeller genererade med SNI2002. 

För att använda SNI-data enligt 2007 i Samperskörningar med Samper 2.x krävs att alla kolumner 

som finns i SAMS-tabeller baserade på indelning enligt SNI2002 finns med i Samsdag. Endast de 

kolumner som anges i Tabell 3 kolumn 4 ska innehålla data, övriga kolumner i SAMSDAG sätt lika 

med 0. På detta sätt undviker man att behöva programmera om vissa delar av Sampers, till priset 

av att vissa kolumner inte kommer att motsvara sin beteckning.” 
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4.2.8 Områden som saknar nattbefolkning  

Utifrån underlag i SamsSyss kontrolleras vilka områden som saknar nattbefolkning28. 

Totalt saknar 535 områden nattbefolkning år 2040. I statistiken för 2013 saknar 430 

områden nattbefolkning.29 

En jämförelse mellan 2013 och 2040 ger följande: 

 121 områden som saknar nattbefolkning 2013 har fått detta till 2040. 

Dessa är spridda på 23 kommuner i totalt 9 län. I huvudsak sker denna 

exploatering i storstadsområden. I Göteborg sker omvandlingen i hela 49 

områden30, i Malmö i 24 områden och i Stockholm i 9 områden. För övriga 

kommuner uppvisar 1-4 SAMS-områden i kommunen denna ombildning. 

o 8 områden prognostiseras år 2040 ha en nattbefolkning på över 2 000 

personer, allra flest i Stockholm där ett tillkommande område beräknas 

ha 8 160 boende, samtidigt som dagbefolkningen ökat från 2 958 till 

5 431 (+2 473, +83,6 %). 

22 områden beräknas få en nattbefolkning mellan 1 000 och 2 000 

personer, 28 områden återfinns i intervallet 500 – 1 000 personer, 14 

områden återfinns i intervallet 300 – 500 personer, 18 områden i 

intervallet 100 – 300 personer och övriga 31 områden har en befolkning 

år 2040 mellan 7 och 100 personer. 

 226 områden som har nattbefolkning 2013 saknar detta år 2040. 

Total utflyttning från ett SAMS-område förekommer i totalt 71 kommuner i alla län 

utom Gotland och Blekinge. Flest områden som avfolkas har Göteborg med 41 

områden, följt av Malmö med 23 stycken, Kristianstad med 10 stycken samt 

                                                      

28 Kommentar från TRV: I den områdesindelning som nu är aktuell för Sampers så finns inte 

längre några sk restområden.  

29 Med nattbefolkning avses här total folkbokförd befolkning i ett SAMS-område (BefSum i 

SamsSyss). 

30 Kommentar från TRV: Ett av skälen till att uppdateringen av Sampers områdesindelning gjorts 

är att Göteborgs områdesindelning tidigare helt var automatgenererad, detta resulterar i det 

stora antalet nya områden för just Göteborg. Se vidare TRV-PM ”Förändrad Sampers-

områdesindelning inför stor uppdatering av indata till hösten 2015 (officiellt gällande from ¼-

2016 för de trafikprognoser som då är framtagna och publicerade”, TRV 2014/98805) 
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Stockholm och Uppsala med 8 områden vardera. Övriga kommuner har färre 

områden som avfolkas mellan 2013 och 2040. 

o Störst nattbefolkning av de områden som avfolkas mellan 2013 och 2040 

återfinns i Stockholm (361 personer) samt Österåker (270 personer), i 

dessa ökar dagbefolkningen något, för Stockholm från 1 032 till 1 082 

(+50 personer, +4,84 %) och i Österåker från 20 till 26 personer (+6 

personer, +30 %). 23 områden som avfolkas har en nattbefolkning år 

2013 mellan 21 och 57 personer, övriga 201 områden som avfolkas har 

år 2013 en nattbefolkning mellan 3 och 19 personer.31 

 309 områden saknar nattbefolkning båda åren. 

Områden utan nattbefolkning båda åren förekommer i 69 kommuner fördelat på 

alla län utom Gotland och Jämtland. Flest områden med denna karaktär har 

Göteborgs kommun med 67 stycken, följt i tur och ordning av Malmö 47, 

Västerås 20, Landskrona och Sundsvall 12, Borlänge 11 och Kristianstad 10 

stycken. 

4.2.9 Områden som saknar dagbefolkning  

Motsvarande beräkning kan även göras för områden som saknar dagbefolkning baserat 

på underlag i SamsDag. Totalt saknar 156 områden dagbefolkning år 2040. I statistiken 

för 2013 saknar 219 områden dagbefolkning. 

En jämförelse mellan 2013 och 2040 ger följande: 

 63 områden som saknar dagbefolkning 2013 har fått detta till 2040. 

Detta förekommer i 33 kommuner fördelade på 14 av 21 län, se sammanställning 

i bilaga. Flest områden som får dagbefolkning har Göteborg där detta sker i 16 

områden, därefter Malmö där omvandlingen sker i 7 områden, övriga kommuner 

har 3 eller färre. 

 Inga områden som har dagbefolkning 2013 saknar detta år 2040, det förekommer 

alltså inte att alla arbetsplatser försvinner från något område i landet. 

 156 områden saknar dagbefolkning båda åren. Dessa områden fördelar sig på 

totalt 71 kommuner i 17 län. Endast Kalmar, Gotland, Halland och Jämtlands län 

saknar områden med denna trend. Flest områden som saknar dagbefolkning 

                                                      

31 Kommentar från WSP: I fallet med glesbygd så används en generell metod och det innebär bla 

att en befolkningsminskning fördelas jämnt mellan områden inom en kommun, vilket kan 

förklara varför det inte är fler ”avfolkningsområden” i glesbygd.  
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båda åren har Göteborg (32 områden) följt av Borlänge (10), Malmö och Kalix 

(6), Sundsvall (5) samt Växjö (4), övriga kommuner har 3 eller färre. 

4.2.10 Jämförelse av områden som saknar natt- eller dagbefolkning 

För att underlätta fortsatt tolkning av resultaten har en sammanställning av både natt- och 

dagbefolkning gjorts.32 Utifrån denna kan följande konstateras: 

 Det finns inte några områden som tappar både all natt- och dagbefolkning till 

2040. 

 Av de 226 områden som tappar all nattbefolkning från 2013 till år 2040 minskar 

även dagbefolkningen i 15 av dessa. Minskningen sker i 3 områden i Huddinge, 1 

i Botkyrka, 1 i Tyresö, 1 i Täby, 1 i Gislaved, 1 i Oskarshamn, 1 i Säffle, 1 i 

Sandviken och 1 i Örnsköldsvik. 

Län Kommun SAMSID Natt2013 Dag2013 Natt2040 Dag2040 

1 126 01260010 x y 0 933 

1 126 01260028 x y 0 1776 

1 126 01260040 x y 0 2451 

1 127 01270022 x y 0 1883 

1 138 01380015 x y 0 674 

1 160 01600047 x y 0 230 

6 662 06620027 x y 0 1067 

8 882 08820009 x y 0 3121 

17 1785 17850009 x y 0 418 

21 2181 21810004 x y 0 658 

22 2284 22842018 x y 0 1440 

                                                      

32 Eftersom det finns restriktioner för hur SCB-statistik för 2013 per SAMS-områden så har 

värden >0 ersatts med x respektive y. 
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4.2.11 Fördjupad redovisning av områden som saknar natt- eller 

dagbefolkning 

Sammanställning på antal Sams-områden per kommun som uppvisar respektive mönster 

enligt aktuell rubrik. 

Nattbefolkning – inflyttning från 2013 till 2040 

Kommuner där områden som saknar nattbefolkning 2013 har fått detta till år 2040. 

Sammanställningen redovisar antalet områden där denna omvandling sker. 

Kommun Saknar2013, bef2040 
114 Upplands Väsby 1 
126 Huddinge 1 

136 Haninge 1 

160 Täby 4 

163 Sollentuna 2 

180 Stockholm 9 

181 Södertälje 4 

183 Sundbyberg 3 

184 Solna 4 

191 Sigtuna 1 

480 Nyköping 1 

486 Strängnäs 1 

580 Linköping 2 

581 Norrköping 4 

1280 Malmö 24 

1282 Landskrona 2 

1283 Helsingborg 1 

1480 Göteborg 49 

1488 Trollhättan 1 

1880 Örebro 2 

1980 Västerås 1 

2281 Sundsvall 2 

2480 Umeå 1 

 

Nattbefolkning – avfolkning till 2040 
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Kommun Bef2013, saknar 2040 
117 Österåker 1 

123 Järfälla 2 

126 Huddinge 3 

127 Botkyrka 1 

136 Haninge 1 

138 Tyresö 1 

160 Täby 1 

180 Stockholm 8 

181 Södertälje 2 

182 Nacka 1 

184 Solna 1 

187 Vaxholm 1 

188 Norrtälje 1 

191 Sigtuna 1 

192 Nynäshamn 1 

380 Uppsala 8 

480 Nyköping 2 

483 Katrineholm 3 

561 Åtvidaberg 2 

580 Linköping 7 

583 Motala 1 

643 Habo 1 

662 Gislaved 1 

680 Jönköping 3 

780 Växjö 5 

880 Kalmar 2 

882 Oskarshamn 1 

1231 Burlöv 1 

1256 Östra Göinge 1 

1278 Båstad 1 

1280 Malmö 23 

1281 Lund 6 

1282 Landskrona 4 
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1283 Helsingborg 2 

1285 Eslöv 1 

1290 Kristianstad 10 

1291 Simrishamn 1 

1293 Hässleholm 2 

1380 Halmstad 2 

1383 Varberg 1 

1384 Kungsbacka 1 

1401 Härryda 3 

1415 Stenungssund 2 

1440 Ale 1 

1472 Tibro 1 

1480 Göteborg 41 

1481 Mölndal 4 

1485 Uddevalla 1 

1488 Trollhättan 2 

1490 Borås 3 

1496 Skövde 1 

1781 Kristinehamn 4 

1784 Arvika 4 

1785 Säffle 1 

1880 Örebro 2 

1907 Surahammar 1 

1980 Västerås 7 

2031 Rättvik 1 

2081 Borlänge 3 

2083 Hedemora 1 

2084 Avesta 2 

2181 Sandviken 1 

2260 Ånge 1 

2281 Sundsvall 7 

2282 Kramfors 1 

2284 Örnsköldsvik 1 

2321 Åre 1 
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2380 Östersund 1 

2480 Umeå 5 

2514 Kalix 3 

2518 Övertorneå 2 

 

Nattbefolkning – fortsatt avsaknad av nattbefolkning  

Kommun Saknar2013 & 2040 
114 Upplands Väsby 1 
125 Ekerö 1 

139 Upplands-Bro 1 

162 Danderyd 1 

180 Stockholm 8 

181 Södertälje 4 

182 Nacka 1 

191 Sigtuna 8 

192 Nynäshamn 1 

380 Uppsala 4 

480 Nyköping 2 

482 Flen 1 

483 Katrineholm 2 

484 Eskilstuna 3 

561 Åtvidaberg 1 

580 Linköping 3 

583 Motala 5 

662 Gislaved 1 

680 Jönköping 3 

780 Växjö 6 

880 Kalmar 3 

1082 Karlshamn 1 

1214 Svalöv 1 

1267 Höör 1 

1273 Osby 1 

1280 Malmö 47 
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1281 Lund 6 

1282 Landskrona 12 

1283 Helsingborg 1 

1284 Höganäs 1 

1286 Ystad 1 

1287 Trelleborg 1 

1290 Kristianstad 10 

1293 Hässleholm 3 

1380 Halmstad 1 

1401 Härryda 2 

1402 Partille 2 

1415 Stenungssund 3 

1438 Dals-Ed 1 

1440 Ale 1 

1447 Gullspång 1 

1470 Vara 1 

1480 Göteborg 67 

1481 Mölndal 4 

1488 Trollhättan 2 

1490 Borås 1 

1497 Hjo 1 

1780 Karlstad 2 

1781 Kristinehamn 3 

1782 Filipstad 1 

1784 Arvika 2 

1880 Örebro 3 

1883 Karlskoga 1 

1885 Lindesberg 1 

1980 Västerås 20 

1982 Fagersta 1 

1983 Köping 1 

2080 Falun 1 

2081 Borlänge 11 

2083 Hedemora 1 
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2084 Avesta 2 

2085 Ludvika 1 

2181 Sandviken 3 

2280 Härnösand 1 

2281 Sundsvall 12 

2283 Sollefteå 3 

2284 Örnsköldsvik 1 

2480 Umeå 4 

2514 Kalix 1 

Dagbefolkning – utbyggnad till 2040 

Kommuner där områden som saknar dagbefolkning 2013 har fått detta till år 2040. 

Sammanställningen redovisar antalet områden där denna omvandling sker. 

Kommun Saknar2013, bef2040 
136 Haninge 2 

180 Stockholm 1 

181 Södertälje 1 

183 Sundbyberg 1 

184 Solna 1 

187 Vaxholm 1 

191 Sigtuna 1 

380 Uppsala 1 

483 Katrineholm 1 

486 Strängnäs 1 

580 Linköping 3 

583 Motala 1 

1280 Malmö 7 

1282 Landskrona 1 

1293 Hässleholm 1 

1384 Kungsbacka 1 

1402 Partille 1 

1415 Stenungssund 1 

1480 Göteborg 16 

1481 Mölndal 1 



  

   

 

 

 

31 (35) 

  

1487 Vänersborg 1 

1488 Trollhättan 1 

1780 Karlstad 1 

1784 Arvika 1 

1880 Örebro 1 

1907 Surahammar 3 

1980 Västerås 1 

1982 Fagersta 1 

2080 Falun 2 

2081 Borlänge 3 

2281 Sundsvall 2 

2321 Åre 1 

2480 Umeå 1 

 

Dagbefolkning – nedläggning till 2040 

Kommuner där områden som har dagbefolkning 2013 saknar detta år 2040. Ingen 

sammanställning då några sådana områden inte uppmärksammats. 

Dagbefolkning –fortsatt avsaknad av dagbefolkning  

Kommuner där områden saknar dagbefolkning både 2013 och 2040. Sammanställningen 

redovisar antalet områden där detta är aktuellt. 

Kommun Saknar2013 & 2040 
125 Ekerö 1 

136 Haninge 1 

180 Stockholm 2 

181 Södertälje 1 

182 Nacka 2 

184 Solna 1 

187 Vaxholm 1 

191 Sigtuna 2 

192 Nynäshamn 1 

380 Uppsala 3 

480 Nyköping 2 
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482 Flen 1 

483 Katrineholm 2 

561 Åtvidaberg 3 

580 Linköping 2 

686 Eksjö 1 

765 Älmhult 1 

780 Växjö 4 

1082 Karlshamn 1 

1214 Svalöv 1 

1256 Östra Göinge 1 

1267 Höör 1 

1273 Osby 1 

1278 Båstad 1 

1280 Malmö 6 

1281 Lund 1 

1282 Landskrona 3 

1286 Ystad 1 

1290 Kristianstad 2 

1292 Ängelholm 1 

1293 Hässleholm 3 

1401 Härryda 2 

1415 Stenungssund 3 

1438 Dals-Ed 1 

1440 Ale 1 

1447 Gullspång 1 

1463 Mark 2 

1470 Vara 1 

1480 Göteborg 32 

1481 Mölndal 1 

1490 Borås 1 

1497 Hjo 1 

1781 Kristinehamn 2 

1782 Filipstad 1 

1784 Arvika 1 



  

   

 

 

 

33 (35) 

  

1880 Örebro 1 

1883 Karlskoga 1 

1885 Lindesberg 1 

1907 Surahammar 1 

1980 Västerås 2 

1982 Fagersta 1 

2031 Rättvik 2 

2034 Orsa 1 

2080 Falun 1 

2081 Borlänge 10 

2083 Hedemora 1 

2084 Avesta 1 

2101 Ockelbo 1 

2181 Sandviken 3 

2184 Hudiksvall 1 

2260 Ånge 2 

2262 Timrå 1 

2281 Sundsvall 5 

2282 Kramfors 1 

2283 Sollefteå 3 

2425 Dorotea 1 

2514 Kalix 6 

2518 Övertorneå 1 

2521 Pajala 2 

2582 Boden 1 

2584 Kiruna 1 
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Bilaga 1 – Sammanställning Samgods varugrupper 

Varugrupp Innehåll 

1 1. Spannmål 

2 2. Potatis, frukt mm  

3 3. Levande djur 

4 4. Sockerbetor 

5 5. Rundvirke 

6 6. Sågat+hyvlat trä 

7 7. Flis, sågavfall 

9 9. Obearb mtrl/halvf textil, levande råmtrl  

10 10. Livsmedel och djurfoder 

11 11. Oljefrön++, animal/vegetab oljor/fetter 

12 12. Kol, torv inkl briketter 

13 13. Råolja 

14 14. Mineraloljeprodukter 

15 15. Järnmalm o skrot  

16 16. Malm/skrot. EJ järn 

17 17. Obearb mtrl/halvf  järn/metall 

18 18. Cement, kalk o byggnadsmtrl 

19 19. Jord, sten, grus och sand 

20 20. Annan rå o obearb mineral 

21 21. Gödselmedel, naturliga o tillverk 

22 22. Kolbaserade kemikalier och tjära 

23 23. Andra kemikalier än kolbaserade och tjära  

24 24. Pappersmassa o  -avfall, returpapp 

25 25. Maskin/ apparat o transportm + delar 

26 26. Arbeten av metall 

27 27. Glas, glasvaror o keramiska prod 

28 28. Papper, papp och varor därav 

29 29. Diverse andra färdiga varor 
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31 31. Rundvirke till sågverk 

32 32. Maskinutrustn o motor + tillbehör 

33 33. Papper och pappersprodukter 
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Bilaga 2 – Sammanställning Nuts2-områden 

 

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.  
Kartan ovan kopierades 2013-12-06 från 
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 3 – Kompletterande kvalitetssäkring för 2060 

Som moment 7 har motsvarande kompletterande kvalitetssäkring som för 2040 även 
gjorts för framtagen 2060-data, men då bara för indata till Sampers (vilket göra att data 
kopplad till varuproduktion mm inte ingår). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att inget noterbart har observerats i fallet med 
konsistenstest för den kompletterande kvalitetssäkring som gjorts för 2060. Vad gäller 
utvecklingstendenser så är de i stort desamma som fram till 2040. 
 
Nedan görs en kort beskrivning för de olika nivåerna för framtagen data 

2060-data på länsnivå 

Minskning av befolkningen för vissa län kan observeras från 2030/2040 och fram till 

2060.33  

2060-data på kommunal nivå 

På samma sätt som mellan 2015-2040 så görs även en uppföljning 2015-2060 per 

kommun och 5-årsintervall vad gäller utvecklingen av befolkningen. Kort sammanfattning 

enligt nedan: 

 89 kommuner uppvisar en befolkningstillväxt i samtliga intervall. 

 43 kommuner uppvisar en avtagande befolkning i samtliga intervall. 

 116 kommuner har en inledande befolkningstillväxt för att senare under perioden 

ha en avtagande befolkning. 

 Ingen kommun inleder med minskande befolkning för att sedan öka. 

 42 kommuner har en växlande trend, av dessa är det 31 kommuner som först 

ökar sin befolkning, för att därefter minska och slutliga öka igen. I 1 kommun 

(Ydre) minskar befolkningen för att sedan öka (dock endast +1 person) för att 

                                                      

33 Kommentar från TRV: beror i stort på de antaganden om tex förändrade födelsetal, dödsrisker 

och in- och utvandring  som görs i den underliggande SCB-prognosen för befolkning på riksnivå 

(publicerades våren 2014 och ingår i LU15:s bilagor om makroekonomi samt regional 

demografiutveckling). Mera information om 2060-data finns i dokumentet ”Socioekonomiska 

indata för prognosår 2040 och 2060 – teknisk dokumentation för indata till Samgods och 

Sampers, TRV 2015/81019”, framtagen av WSP på uppdrag av TRV.  
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sedan återigen minska sin befolkning. 10 kommuner uppvisar trenden att de 

första ökar, därefter minskar följt av en ökning och en minskning igen, dessa är 

Mullsjö, Simrishamn, Lidköping, Askersund, Lindesberg, Kungsör, Köping, 

Arboga och Haparanda. 

I övrigt kan konstateras att vissa utvecklingstendenser förstärks, tex vad gäller vissa min- 

och maxvärden för försörjningskvoter, förvärvsgrad, förvärvsinkomst etc. 

2060-data på inomkommunal nivå  

En jämförelse av områden som saknar natt- eller dagbefolkning har gjorts. Utifrån denna 

kan följande konstateras: 

 Det finns inte några områden som tappar både all natt- och dagbefolkning, 

varken till 2040 eller 2060. 

 Inga områden som saknar nattbefolkning år 2040 får detta till 2060. 

 11 SAMS-områden tappar all nattbefolkning till år 2060 trots att de har 

nattbefolkning både 2013 och 204034. Av dessa saknar 4 SAMS-områden 

dagbefolkning för alla tre åren. Övriga områden har en dagbefolkning som ligger 

kvar i samma storleksordning. Se tabell nedan35. 

 5 områden får dagbefolkning till år 2060 utan att ha haft detta år 2013 eller 2040, 

det rör sig dock endast om 1-2 personer och bör inte få någon praktisk betydelse 

för resultat av prognosen. 

 Inga områden tappar all dagbefolkning mellan 2040 och 2060. 

 

Län Kommun SAMSID Natt2013 Dag2013 Natt2040 Dag2040 Natt2060 Dag2060 

12 1286 12860002 x y 8 220 0 245 

14 1401 14010002 x y 2 1692 0 1722 

                                                      

34 Kommentar från TRV: det kan dock noteras att för 2040 så är nattbefolkning i samtliga 11 fall 

liten (<10). Likaså kan konstateras att för de områden som saknar dagbefolkning för alla tre åren 

i tabellen så är motsvarande nattbefolkning även den liten för 2013 och 2040 (<15).  

35 Eftersom det finns restriktioner för hur SCB-statistik för 2013 per SAMS-områden får spridas 

så har värden >0 ersatts med x respektive y. 
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14 1401 14010008 x  y 5 681 0 693 

14 1401 14010021 x y 2 109 0 111 

14 1463 14630005 x 0 4 0 0 0 

20 2034 20341297 x 0 4 0 0 0 

20 2084 20840013 x y 2 6 0 5 

20 2085 20850018 x y 4 125 0 117 

22 2262 22620018 x 0 6 0 0 0 

23 2313 23132033 x y 9 8 0 7 

25 2514 25140034 x 0 6 0 0 0 

 


