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Förord 

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för att 

stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Syftet med den kunskap som vi 

utvecklar är att den ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla politiken. 

Vi utvecklar även analys- och utvärderingsmetoder. Hur nationellt politiskt fattade beslut 

bidrar till hållbar tillväxt kräver djuplodande analyser och utvärderingar utifrån flera 

perspektiv.  

I denna rapport ges en detaljerad beskrivning av metodiken i SCB:s nya multiregionala 

input-output-tabeller som genererats i deras utvecklingsprojekt MRIO. Förslag ges på 

utvecklingssatser för att säkerställa tabellernas produktion och kvalitet. Därtill prövas och 

diskuteras hur tabellerna kan användas och i vilka sammanhang de är särskilt värdefulla. 

Rapporten är ett fristående komplement till SCB:s MRIO-projekt, för att ge en oberoende 

bild över kvaliteten på data och metoder samt ge uttryck för ett långsiktigt användarbehov, 

för forskning och som kunskapsunderlag för policyutveckling. 

Författarna svarar själva för studiens innehåll, analys och slutsatser. Den är granskad av 

en särskild referensgrupp. 

Rapporten är skriven av docent Christer Anderstig, WSP, professor em. Folke Snickars, 

KTH, tekn dr Jonas Westin, Umeå Universitet och professor Hans Westlund, JIBS/KTH. 

Simon Falck har varit projektledare. I projektet har också Håkan Nordström och Nancy 

Steinbach medverkat. 

Projektets referensgrupp har bestått av professor Lars Westin, Umeå universitet, Wolfgang 

Pichler, Tillväxtverket, Gunnar Lindberg, Tillväxtverket, Anders Axelsson, Region Skåne, 

Jessica Berntsson, Västra Götalandsregionen, Altin Vejsiu, Näringsdepartementet och Lars 

Werke, SCB. 

Synpunkter har lämnats av regionalekonomiska forskare vid ett seminarium inom 

CERUM vid Umeå universitet och från internationella forskare inom regionalvetenskap. 

Ett varmt tack till er som har bidragit med värdefulla inspel! 

Östersund februari 2022 

Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 

Denna rapport om validering, kvalitetssäkring och demonstration av SCB:s MRIO-tabeller 

har skrivits inom ramen för ett svenskt utvecklingsarbete med att utnyttja interregionala 

IO-tabeller för forskning, policy och planering. Det arbete som rapporten behandlar utgör 

en högre ambition för att skapa kunskapsunderlag om hur de regionala ekonomierna i 

Sverige och internationellt hänger samman genom handel med varor och tjänster. 

Frågor om vilka policyinsatser som kan göras för att utveckla svensk konkurrenskraft och 

främja svenskt klimatarbete i en alltmera specialiserad och internationaliserad ekonomi 

utgör kärnan i rapportens frågeställningar. Det har länge ansetts som näst intill omöjligt 

att behandla dessa frågeställningar med metodik som bygger på interregional input-

outputanalys. Denna rapport visar att en sådan ambitionshöjning är både motiverad och 

möjlig särskilt i Sverige med sin välutvecklade ekonomiska statistik och acceptans för 

användning av evidensbaserade utvärderingsmetoder.  

Rapportens huvudresultat är att det finns anledning att fortsätta och ytterligare fördjupa 

SCB:s påbörjade utvecklingsarbete med interregionala input-outputtabeller. För att detta 

arbete ska bli framgångsrikt krävs att man tillför ytterligare resurser för statistikinsamling, 

framtagning av kvalitetssäkrade statistikprodukter och demonstration av metodikens 

användningsområden och styrkor i förhållande till befintlig praktik.  

Ett grundläggande problem som identifierats i SCB:s pågående MRIO-projekt, och som 

behandlas i forskningsrapporten, är att den regionala nivån betraktas som underordnad 

den nationella vid statistikinsamling och uppbyggnad av räkenskapssystemen.  

De nationella räkenskaperna byggs upp från mikrodata utan att tillvarata den geografiska 

information som återfinns i mikrodata. Därefter tas de regionala räkenskaperna fram via 

nedbrytnings- och fördelningsmetoder av olika slag.  

I rapporten visas att detta kan leda till konsistensproblem för både produktionssystemet 

och den slutliga förbrukningen. Rapporten tar privat konsumtion som exempel men även 

behandlingen av handelsmarginaler och transportmarginaler ges som exempel. Det visas 

hur man i Kanada sedan länge har byggt samman den regionala nivån och den nationella 

inte minst när det gäller interprovinsiell och internationell handel.  

I rapporten pekas på ytterligare samverkansvinster som kan göras med pågående arbete 

inom såväl Tillväxtanalys och Tillväxtverket som Trafikverket och Trafikanalys. Dessa kan 

bestå i en samordning mellan de olika myndigheternas insamling av primärdata 

exempelvis avseende handelsflöden. Ett huvudresultat som lyfts fram i rapporten är att 

dessa aspekter kan åtgärdas i en tredje fas av projektet. Sådana fördjupningar behövs för 

att gå vidare med utvärderingsmodeller för olika policyområden som exempelvis rör 

frågor om konkurrenskraft, sysselsättningsåtgärder och klimatutmaningar. Modeller att 

bygga vidare på finns redan, exempelvis Raps för regionalekonomiska utvärderingar 

I rapporten visas vidare att den kommande fasen av SCB:s MRIO-projekt bör innehålla 

moment som inriktas mot sammanfogning av de svenska regionala och nationella 

räkenskaperna med det internationella arbetet med konsoliderad input-outputanalys.  
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De svenska räkenskaperna har tidigare har varit föremål för justering bland annat inom 

OECD för att fungera för analys av globala värdekedjor och klimatpolitiska åtgärder. Nu 

har en anpassning skett och det ligger inom räckhåll att göra Sverige till förebild när det 

gäller att samlat utvärdera politik på internationell och interregional nivå. 

Rapporten är skriven i nära anslutning till SCB:s MRIO-projekt. Detta torde garantera att 

resultaten av föreliggande projekt kan nyttiggöras i fas tre av SCB-projektet på ett smidigt 

sätt.  

Fas två av detta projekt är ännu inte avslutad även om huvuddelen av utvecklingsarbetet 

är klart inte minst när det gäller programmering i R av en helt ny produkt för insamling 

och analys av regional statistik. Kvalitetssäkring pågår av projektets olika delar med 

ambition att denna kvalitetssäkring även ska göras av internationella experter. Det finns 

därför goda förutsättningar att nästa fas av utvecklingsprojektet kan innebära ett stort steg 

framåt när det gäller en ny generation av statistikprodukter inom SCB och ett fördjupat 

underlag för framtida policyanalyser. 
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Summary 

This report on the validation, quality assurance, and demonstration of the new MRIO-

tables of Statistics Sweden was produced as part of Swedish development work to use 

interregional IO-tables for research, policy assessment, and planning. The work constitutes 

an increase in the level of ambition regarding the production of knowledge support 

concerning linkages among Swedish regional economies, and internationally, through 

trade in goods and services. 

Questions on what policies will be effective to further develop Sweden’s competitive edge, 

and to promote Swedish efforts to stall climate change in an ever more specialized 

international economy are at the centre of the report. It was for long considered infeasible 

to address these questions with the help of interregional input-output analysis. The report 

shows that such an increase in the level of ambition is both motivated and possible 

especially in Sweden with its well-developed economic statistics, and its acceptance that 

public policy should be evaluated using scientifically sound, and evidence-based methods. 

A main result of the report is that there is reason to continue and further develop the 

development work on interregional input-out tables presented by Statistics Sweden. 

For this effort to be successful, it is necessary to add further resources for the collection of 

statistics, the development of quality-assured statistical products, and the demonstration 

of the strength and weaknesses of these methods in relation to current practice.  

A fundamental problem identified in the ongoing MRIO-project within Statistics Sweden, 

further developed in the research report, is that the regional level is subordinate to the 

national level as concerns the collection of statistics, and the establishment of economic 

accounts. National accounts are based on micro data without utilizing the geographic 

information contained in micro data. After that, the regional accounts are set up using top-

down methods of various kinds. 

It is shown in the report that this may lead to consistency problems for both internal 

deliveries in the production system, and for final demand. The report takes private 

consumption as an example. The treatment of trade and transport margins is given as 

another example. The report argues that Statistics Canada has better integrated the 

regional and national levels in particular regarding interprovincial and international trade. 

The report points out that additional synergies can be achieved through a further 

cooperation between ongoing development work in the Government Agencies Growth 

Analysis and the Swedish Growth Agency as well as within Traffic Analysis and the 

Swedish National Transport Authority. These can consist of a coordination of collection of 

primary data for commodity trade and exports. A main result stressed in the report is that 

these integration issues can be developed further in the third phase of the MRIO project. 

This is more important than proceeding with add-on evaluation models for areas as 

competition policy, employment change, and climate policies. Such models already exist, 

for instance, in the so-called Raps system for regional economic evaluations. 

It is also shown that the next phase of the Statistics Sweden project will benefit from 

focusing on linking the Swedish regional and national accounts with the international 

work on consolidated input-output analysis for groups of countries. It is noted that the 
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Swedish accounts earlier have been subject to adjustments, for instance, within the OECD 

for them to work in analyzing global value chains, and global climate policies. Now 

adjustments have been made and it is within reach to make Sweden a role model when it 

comes to evaluating international and interregional policies within the same consolidated 

framework. 

The report was written in close cooperation with the ongoing MRIO-project within 

Statistics Sweden. This should guarantee a smooth implementation of the results in the 

third phase of the MRIO-project.  

The current phase of the MRIO-project has not been finished yet, even if the bulk of the 

development work was completed. A major achievement for the future is the coding of 

estimation methods for the MRIO-tables in modern software, R. The quality assurance 

process of different parts of the project is ongoing with the ambition to involve also 

international expertise. There are good prospects that the next phase of the project will 

imply a substantial step forward in the implementation of a new generation of statistical 

products within Statistics Sweden providing deepened support for future policy analyses. 
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1. Bakgrund 

Detta är en forskningsrapport i anslutning till projektet validering, kvalitetssäkring och 

demonstration av SCB:s MRIO-tabeller. Förslag ska ges till vidare arbete för att säkerställa 

materialets kvalitet och detaljeringsgrad i framtiden. Projektet har en mångårig bakgrund 

allt sedan början av 1970-talet då IO-analys var en del av metodiken i den svenska 

Långtidsutredningen och ERU:s arbete med regionalekonomiska prognoser. Under denna 

period gjordes de första regelrätta leveransundersökningarna genom frågor till företagen. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län stod exempelvis bakom egna leveransundersökningar i 

anslutning till dåtidens stora industrisatsningar i Norrbotten, som Stålverk 80. Under en 

lång följd av år kom dessa undersökningar att bilda kärnan i ett antal regionalekonomiska 

analyser. 

Under den senare delen av 1900-talet kom långsiktiga strukturanalyser med IO-analys att 

minska i betydelse som underlag för både den ekonomiska politiken och politiken för 

regional balans. Det ansågs att man med tidens tillgång till datakraft tog på sig en alltför 

stor uppgift genom att försöka validera multiregionala IO-analyser med surveymetodik. 

Man kom framför allt att tillämpa metodiken vid analyser och prognoser av den alltmera 

växande världshandeln. Regional IO-analys kom i första hand att bygga på nedbrytningar 

av nationella data.  

Datakraftens utveckling och utvecklingen av Internet har visat att detta var en förhastad 

slutsats. Nu hamnar kunskapen om både varu- och tjänstehandel hos de stora 

nätverksbaserade företagen. Flödessamband som behövs för att förstå strukturomvandling 

blir affärshemligheter som inte ens finns i OECD:s rapportering, se exempelvis OECD 

(2013).  

Samtidigt visar internationella studier i allt större utsträckning att handeln med varor och 

tjänster mellan olika regioner i samma land i regel överstiger den internationella handeln. 

En stor del av denna handel avser insatsvaror och tjänster som förädlas vidare i en annan 

region som exempelvis visats i en tidigare studie av Falck & Nordström (2016). Regional 

handel och deltagande i intraregionalt fragmenterade värdekedjor kan vara en ekonomisk 

kraft med stor betydelse för regioners sysselsättning, utveckling och konkurrenskraft. I 

Sverige är kunskapen om regional handel ännu ofullständig eftersom det inte samlats in 

någon statistik om handeln mellan olika län.  

Input-output-analyser har under årtionden utgjort ett centralt område inom 

regionalvetenskapen, men det är även ett område där det stora genombrottet låtit vänta på 

sig. Anledningen är naturligtvis bristen på data på en så detaljerad nivå att analyserna kan 

bli relevanta för förståelsen av en ekonomi som utmärks av en alltmer tilltagande 

specialisering. Analyser grundade på aggregerade data ger resultat på aggregerad nivå, 

medan sambanden mellan ekonomins detaljer osynliggörs. Detta gäller inte minst input-

output-analysers roll som grund för policy för regional utveckling. 

Det är mot denna bakgrund som man ska se det aktuella utvecklingsprojektet vid SCB och 

föreliggande forskningsrapport. Studiens övergripande och långsiktiga mål är att främja 

en diskussion om betydelsen av regional handel och värdekedjor i Sverige på regional och 

nationell nivå. Denna diskussion kan föras på ett mera genomarbetat sätt när resultaten av 

SCB:s utvecklingsprojekt blir tillgängliga.  
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Rapporten vänder sig främst till samhällsplanerare, analytiker och akademiker på regional 

och nationell nivå som arbetar med ekonomisk utveckling, omvärldsanalyser och 

policyskapande. Den kan bilda en grund för en ny generation av multiregionala 

IO-analyser med fokus på handel med varor och tjänster. 

1.1 Syfte och mål 
Projektets syfte är flerfaldigt. Projektets ska: 

1. Ge en detaljerad beskrivning av SCB:s nya multiregionala IO-tabeller som genererats i 

utvecklingsprojektet MRIO; 

2. Generera IO-tabeller för svenska regioner och presentera en deskriptiv översikt av 

dessa utifrån en överenskommen detaljeringsgrad för bransch och region; 

3. Pröva och diskutera tabellernas kvalitet samt ge förslag på utvecklingssatser för att 

säkerställa materialets kvalitet och detaljeringsgrad i framtiden; 

4. Som ett led i att validera den framtagna prototypen (MRIO-modellen), demonstrera en 

interregional IO-analys med fokus på uppströms och nedströms värdekedjor för 

utvalda branscher och regioner. Fallstudier kan göras för exempelvis 

exportorienterade branscher som gruva, metall och trä; 

5. Diskutera hur MRIO-tabellerna kan användas för att exempelvis analysera 

ekonomiska förhållanden mellan urbana-rurala regioner (”stad och land”) och 

industri-kunskapsintensiva tjänstebranscher i olika regioner; 

6. Ge förslag på en agenda för framtida analys/forskningsfrågor och utmaningar som 

tabellerna kan användas för att utforska. Koppling ska göras till Sveriges 

näringspolitik, regionala utvecklingspolitik och internationaliseringspolitik. 

Det övergripande målet är att studien ska kunna användas som ett kunskapsunderlag i 

diskussioner kring vidareutveckling av MRIO-modellen och utifrån demonstrationer 

utveckla applikationer av MRIO-tabeller i analytiskt utvecklingsarbete men även i policy- 

och planeringssammanhang.  

1.2 Rapportens disposition 
I kapitel 2 presenteras det pågående MRIO-projektet. Avsnittet bygger på underlag som 

hämtats från SCB-projektet i den mån som de hittills framkommit. Till vissa delar bygger 

kapitlet därför på preliminära uppgifter.  

I kapitel 3 diskuteras MRIO-projektets kvalitet avseende både process och metod. 

I rapporten förs en inledande diskussion om tabellernas kvalitet med särskilt fokus på 

interregional och internationell handel, privat konsumtion och samband mellan nationella 

och regionala räkenskapsdata. 

Kapitel 4 ägnas tillämpningar av MRIO-tabeller med preliminära data i avvaktan på data 

från SCB-projektet. Det är möjligt genom att använda bearbetade data från Raps-

databasen. I kapitlet påbörjas en genomgång av litteraturen om globala värdekedjor och 

ges exempel från MRIO-projektet med en 3x21-modell. 

Kapitel 5 diskuterar tillämpnings- och användningsområden för MRIO-tabellerna. En 

diskussion förs kring hur de nya MRIO-tabellerna kan bidra till nya modellansatser för 

regionala scenarier och prognoser inklusive integrering i Raps- och RUP-arbete.  
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I kapitel 6 görs internationella utblickar mot forskning och tillämpning. I kapitlet ingår 

jämförelser med internationella motsvarigheter till SCB för att bidra till ett framtida 

kunskapsnätverk kring MRIO-tabeller och deras tillämpningar. 

Kapitel 7 innehåller slutsatser och förslag för det fortsatta arbetet. En slutsats är att det 

behövs MRIO-modeller med betoning på interregional handel och utrikeshandel i ett och 

samma system för att man på ett genomarbetat sätt ska kunna granska åtgärder inom 

energi-, miljö- och klimatpolitiken. Som avslutning lämnas konkreta förslag till moment 

att ingå i kommande fas i SCB-projektet. 
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2. SCB:s multiregionala input-output 

tabeller 

SCB:s multiregionala input–output-tabeller (MRIOT) över Sveriges län tas fram i fas två 

i ett projekt som omfattar tre faser. I fas 1 (2018–2019) testades en modell från Sydney 

universitet (Sydney-modellen) med öppna data1. Utvecklingsarbetet i fas 2 (2020–2021) har 

inte gått vidare med Sydney-modellen utan helt bedrivits inom SCB. SCB tar först fram 

MRIOT för år 2018 och sedan tabeller för åren 2008–2017. Efter fas 3 ska SCB publicera 

MRIO-tabeller på årlig basis. 

I skrivande stund, i januari 2022, har utvecklingsarbetet i fas 2 ännu inte avslutats. SCB har 

inte tagit fram dokument som specificerar data och metoder för mer än vissa begränsade 

delar av MRIOT. För de delar sådana dokument saknas utgår vår beskrivning från SCB:s 

översiktliga presentationer och egna minnesanteckningar vid interna seminarier. 

För att undvika förseningar kommer de MRIO-tabeller som SCB tar fram i fas 2 (MRIO-2) 

att vara delvis baserade på provisoriska och förenklade data och metoder. Vi beskriver 

kortfattat några av dessa förenklingar i avsnitt 2.2. I övrigt gäller framställningen de data 

och metoder som varit planerade från början, Berglund et al (2021). 

2.1 MRIO-tabellernas struktur 
De nationella IO-tabellerna i nationalräkenskaperna (NR) är framtagna utifrån tillgångs- 

och användningstabellerna i de årliga BNP-beräkningarna. Där beräknas produktionen för 

omkring 400 produkter och 100 branscher 2 ; hushållens konsumtion fördelas på olika 

ändamål (COICOP); offentlig konsumtion fördelas på sektor, bransch och funktion 

(COFOG), liksom investeringar.   

MRIOT är i grunden uppbyggd på samma sätt. MRIOT på detaljerad nivå avser mer än 

400 produkter (n= 446). I den schematiska bilden av MRIOT i Figur 2.1 nedan markeras 

endast produkt 1, 2 och n; övriga produkter representeras av punkter. På motsvarande sätt 

markeras endast tre län, 1,2 och 21; övriga län representeras av punkter. Skuggade element 

avser leveranser inom respektive län; övriga element avser leveranser till övriga län och 

utlandsexport (rader), respektive leveranser från övriga län och utlandsimport (kolumner). 

Produktionen per produkt och län kan i figuren avläsas på två sätt. En radsumma visar 

hur produkten används som insats i produktion och slutlig användning i alla län, samt 

export till utlandet. Kolumnsumman för samma produkt och län visar hur produktionen 

fördelas på kostnader för insatsprodukter från alla län och utlandet samt förädlingsvärde. 

Den färdiga uppbyggnaden av MRIOT enligt Figur 2.1 kan beskrivas med ekvationerna 

för summan av rad i respektive summan av kolumn j, 𝑋𝑖
𝑟 = 𝑋𝑗

𝑟:  

𝑋𝑖
𝑟 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑟𝑠𝑛
𝑗=1

21
𝑠=1 + ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑟𝑠8
𝑘=1

21
𝑠=1 + 𝑋𝑖

𝑟𝐸𝑥   (1) 

𝑋𝑗
𝑟 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑠𝑟𝑛
𝑖=1

21
𝑠=1 + 𝑋𝑗

𝐼𝑚𝑟 + 𝐹𝑉𝑗
𝑟   (2) 

 
1 SCB (2019a). 
2 De publicerade nationella IO-tabellerna avser 65 produkter och 65 branscher. 
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där 

𝑋𝑖
𝑟  produktion produkt i län r (användning) 

𝑋𝑖𝑗
𝑟𝑠  leverans av produkt i från län r för användning som insats i produktion av produkt j i län s 

𝑋𝑖𝑘
𝑟𝑠  leverans av produkt i från län r för slutlig användning3  kategori k i län s 

𝑋𝑖
𝑟𝐸𝑥  utlandsexport av produkt i från län r  

𝑋𝑗
𝑟  produktion produkt j län r (produktionskostnad) 

𝑋𝑗
𝐼𝑚𝑟  utlandsimport för användning som insats i produktion av produkt j i län r,  𝑋𝑗

𝐼𝑚𝑟 = ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝐼𝑚𝑟𝑛

𝑖=1  

𝐹𝑉𝑗
𝑟  förädlingsvärde produkt j län r 

Figur 2.1 Schematisk bild av MRIOT för 21 län och n produkter. 

 

Uppbyggnaden av MRIOT sker i två steg.  

Det första steget innebär att uppskatta tillgång 𝑆𝑖
𝑟och användning 𝐷𝑖

𝑟per produkt och län: 

𝑆𝑖
𝑟 = 𝑋𝑖

𝑟 − 𝑋𝑖
𝑟𝐸𝑥    (3) 

𝐷𝑖
𝑟 = ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑟𝑛
𝑗=1 +  ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑟8
𝑘=1    (4) 

där 

𝑆𝑖
𝑟  tillgång på produkt i län r, dvs. produktion minus utlandsexport 

𝐷𝑖
𝑟  användning av produkt i län r, dvs. intermediär användning plus slutlig användning 

Datakällor och metoder för att uppskatta de olika komponenterna i tillgång och 

användning beskrivs i avsnitt 2.2 och 2.3. Vid summering till nationell nivå gäller att 

tillgång är lika med användning, ∑ 𝑆𝑖
𝑟

𝑟 = ∑ 𝐷𝑖
𝑟

𝑟 , men denna balans gäller inte på länsnivå.  

 
3 I MRIOT är slutlig användning uppdelad på 8 kategorier, se avsnitt 2.3. 



Multiregionala input-outputanalyser – i dag och i morgon 14/83 

 

 

 

I det andra steget uppskattas den interregionala handel, 𝑋𝑖
𝑟�̂�, som uppfyller restriktionerna 

för tillgång och användning för alla län. Datakällor och metoder beskrivs i avsnitt 2.4. 

Uppskattningen baseras på antagandet i Chenery-Moses modell, se även Oosterhaven & 

Hewings (2014), där handelsflödena för produkt i specificeras med avseende på 

avsändande län r och mottagande län s, medan användningen i län s inte specificeras4. I 

och med detta antagande kan handelsflödena uttryckas med handelskoefficienter 𝑡𝑖
𝑟�̂� som 

anger hur stor andel av användningen av produkt i i län s som kommer från län r. Därmed 

kan ekvation (1) skrivas som  

𝑋𝑖
𝑟 = ∑ ∑ 𝑡𝑖

𝑟�̂� ∗ 𝑋𝑖𝑗
𝑠𝑛

𝑗=1
21
𝑠=1 + ∑ ∑ 𝑡𝑖

𝑟�̂� ∗ 𝑋𝑖𝑘
𝑠8

𝑘=1
21
𝑠=1 + 𝑋𝑖

𝑟𝐸𝑥  (5) 

2.2 Tillgång, användning och IO-tabeller 
Som nämndes ovan har vi endast underlag för att ge en summarisk beskrivning av hur 

tillgång och användning (TA) uppskattas av SCB. De huvudsakliga datakällorna är 

desamma som i NR. För näringslivet är SCB:s centrala datakällor: Företagens ekonomi 

(FEK), Industrins varuproduktion (IVP), Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI), 

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF); vidare de datakällor som andra myndigheter har 

statistikansvar för (jordbruk, skogsbruk, energi, finansiella tjänster). Centrala datakällor 

för offentlig sektor är Ekonomistyrningsverket (ESV) och räkenskapssammandragen för 

kommuner och regioner (RS). Datakällor för slutlig användning beskrivs i avsnitt 2.3. 

Uppskattningen av TA enligt ekvation (3) och (4) handlar i grunden om att motsvarande 

ekvationer på nationell nivå är fördelade på län. Innan vi redogör för fördelningen på län 

beskrivs de efterföljande stegen, att kompilera TA per produkt och konvertera 

TA- tabellerna till IO-tabeller.  

TA-tabellerna är definierade produkt x bransch. Tillgångstabellen T anger per län hur 

produktionen av n produkter är fördelad på J branscher, cirka 100 branscher. 

Tillgångstabellen är värderad till baspriser. Användningstabellen A anger per län hur 

användningen av n produkter är fördelad på J branscher och k kategorier slutlig 

användning. Användningstabellen är värderad till mottagarpriser, således inklusive 

handels- och transportmarginaler och produktskatter minus subventioner. Användningen 

inkluderar importerade produkter. 

För att kompilera TA per produkt värderas användning till baspriser genom att exkludera 

handels- och transportmarginaler och produktskatter minus subventioner. Vidare förs 

användning av importerade produkter till separata tabeller. De resulterande TA-tabellerna 

justeras så att de vid summering över alla län är balanserade och överensstämmer med 

tabellerna på nationell nivå.  

 
4 Moses (1955) medger att det är ett diskutabelt antagande men att det motiveras av det faktum “that it is 

impossible to implement statistically a model which applies separate trading patterns to each industry” 

(Moses, 1955, sid. 810). Denna motivering är fortfarande giltig. 
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Vid konverteringen av TA-tabellerna till IO-tabeller kan antingen produkt x produkt- eller 

bransch x bransch-tabeller skapas. På nationell nivå tar SCB (NR) fram båda. För de 

regionala IO-tabellerna i MRIOT är det produkt x produkt-tabeller som är aktuella, där 

samtliga branschvariabler konverteras till produkt. Det s.k. branschantagandet används, 

vilket innebär att varje bransch i respektive län har en egen specifik produktionsteknik 

oberoende av produktmix, dvs. oberoende av vilka varor/tjänster branschen producerar. 

För att beskriva det inledande steget, där tillgång och användning fördelas på län, har vi 

bara underlag för att ge en förenklad och ofullständig beskrivning.  

FEK är en central datakälla som innehåller detaljerad branschstatistik för bland annat 

produktion, förbrukning och förädlingsvärde. För branscher inom mineralutvinning och 

tillverkning kompletteras FEK med statistik från IVP och INFI för att fördela produktion 

respektive förbrukning på produkter. På motsvarande sätt används TFF för de 

tjänsteproducerande branscherna.  

Den detaljerade branschstatistiken finns för verksamhetsenheter (VE) som fördelas till 

lokala verksamhetsenheter (LVE) med de lokala verksamhetsenheternas andelar av antalet 

anställda. Statistiken för LVE summeras därefter till regional nivå, dvs. län. 

I kapitlets inledande kommentarer nämndes att MRIO-2 delvis är baserad på provisoriska 

och förenklade data och metoder. Några av dessa förenklingar beskrivs här. 

Offentlig sektor i TA-tabellerna består av fyra delar: produktion och intermediär 

användning samt slutlig användning uppdelad på offentlig konsumtion och offentliga 

investeringar. I MRIO-2 tas dessa fyra delar ut på nationell nivå och fördelas per län med 

samma proportioner som den offentliga sektorns förädlingsvärde per län.  

För den del av slutlig användning som avser Näringslivets investeringar används 

kolumnen från den nationella IO-tabellen som fördelas per län enligt samma proportioner 

som Näringslivets förädlingsvärde per län. 

För den del av slutlig användning (konsumtion) som avser Hushållens icke-vinstdrivande 

organisationer (HIO) görs en enkel regionalisering baserad på kolumnen för HIO från den 

nationella IO-tabellen med hjälp av samma proportioner som förädlingsvärde per län.  

I nästa avsnitt beskrivs tidigare planerade data och metoder för att uppskatta slutlig 

användning, som vi har uppfattat dessa planer.  

2.3 Slutlig användning 
I MRIOT är slutlig användning uppdelad på totalt 8 kategorier: Privat konsumtion, HIO, 

offentlig konsumtion, investeringar i näringslivet, investeringar i offentlig sektor, lager, 

värdeföremål och export. För hushållens konsumtion hänvisas till ett SCB-dokument (se 

avsnitt 2.3.1) som relativt utförligt specificerar data och metoder. För övrig slutlig 

användning blir beskrivningen mer kortfattad. Lager och värdeföremål behandlas ej. 

2.3.1 Hushållens konsumtion 
Data och metod för att uppskatta hushållens konsumtion per län och produkt beskrivs i ett 

internt PM (från 2021-05-12) i MRIO-projektet, ”Regional statistik över hushållens 

konsumtion”. Här återges de viktigaste delarna av denna PM; detaljer som inte behövs för 

att förstå huvudprinciperna utelämnas. 
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Först, något om förutsättningarna. Hushållens konsumtion utgör nästan hälften av total 

slutlig användning. Idag finns ingen regional konsumtionsstatistik. Huvudprincipen för 

uppskattningen av hushållens konsumtion i MRIOT är att fördela NR:s beräkningar på län.  

NR:s beräkningar är utförligt dokumenterade i SCB (2019b) och SCB (2018). Beräkningarna 

av hushållskonsumtionen görs dels för enskilda ändamål separat, dels genom en 

hushållskonsumtionsmatris (HKM). Totalt består HKM av 72 branschgrupper, och bygger 

på de branschundersökningar inom näringslivet, med försäljning efter detaljerad 

produktgrupp, som genomförs årligen inom ramen för FEK (Företagens ekonomi). Denna 

undersökning ger en total bild över hur försäljningen fördelar sig på produkter i olika 

branscher inom näringslivet. Försäljningen är även uppdelad efter kundkategori, som ger 

information om hur stor del som avser försäljning till hushåll. 

Angående fördelningen på län gäller följande. Med data för regional omsättningsstatistik 

per bransch används HKM (bransch x produkt) för alla regioner. Den regionala 

omsättningsstatistiken bygger på momsuppgifter på juridisk enhet som fördelas på 

arbetsställen med hjälp av antalet anställda per arbetsställe. Omsättningen summeras 

sedan per län och de 72 branschgrupper som finns i HKM. Därefter sker en summering per 

COICOP-grupp (den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter). HKM 

består av 108 COICOP-grupper; hushållens konsumtion ska beräknas för totalt 151 olika 

COICOP-grupper.  

För de grupper som inte täcks av HKM uppskattas den regionala konsumtionen med andra 

källor. Här redovisas de viktigaste. Hushållens bostadskonsumtion uppskattas med data för 

bostadsstocken per län, uppdelad på småhus och flerbostadshus, och statistik över hyra 

per kvm i flerbostadshus i riket. Dessa data används för att skatta ett nyttjandevärde för 

småhus och flerbostadshus per län som stämmer med riksuppgiften för respektive 

COICOP-grupp. För fritidshus fördelas riksuppgiften för konsumtionen, dvs. 

nyttjandevärdet av fritidshus, med hjälp av uppgifter om antalet fritidshus per län.  

För beräkningen av energikonsumtionen fördelas riksuppgiften med hjälp av 

volymuppgifter per län över olika energislag som el, fjärrvärme, flytande och fast bränsle.  

Två utlandsposter måste hanteras i konsumtionsberäkningarna, svensk konsumtion i 

utlandet (+) och besökares konsumtion i Sverige (-). På riksnivå är inte dessa poster fördelade 

på COICOP- grupper utan läggs till och dras ifrån på totalnivån. Samma princip tillämpas 

på länsnivå. 

Svensk konsumtion i utlandet fördelas på län med hjälp av befolkningsstorlek i länen. 

Antagandet blir då att länens befolkning reser utomlands i lika stor utsträckning. För 

besökares konsumtion i Sverige har gränshandeln beräknats i ett första steg. Detta har gjorts 

genom att beakta hur mycket gränskommunerna tappat i omsättning i detaljhandeln och 

restaurangbranschen i pandemin. Detta ger oss en ungefärlig storlek på gränshandeln. 

Detta belopp har i ett första steg fördelats på de län som har gränskommuner. Det 

kvarstående beloppet av besökares konsumtion i Sverige har fördelats med hjälp av 

folkmängdsuppgifter. Här blir antagandet att det är proportionellt lika stor turism i hela 

landet.   

I ett sista steg görs en avstämning av den skattade konsumtionen på COICOP-nivå där 

summan av länsskattningarna kvotjusteras så att de stämmer med riksskattningarna. 
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Slutligen fördelas varje länsskattning på COICOP-nivå ut på SPIN-nivå, med den 

fördelning som finns för riket. Resultatet av dessa beräkningar för skattad total 

konsumtion per län 2018, visas i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Skattad total konsumtion och total konsumtion per capita 2018.  

  Löpande priser. 

Län Konsumtion 

(mkr) 

Andel 

(procent) 

Befolkning Andel 

(procent) 

Konsumtion 

per capita (kr) 

Stockholm 572 471 26,6 2 344 124 22,9 244 216 

Uppsala 70 313 3,3 376 354 3,7 186 827 

Södermanland 53 824 2,5 294 695 2,9 182 644 

Östergötland 93 684 4,4 461 583 4,5 202 963 

Jönköping 67 191 3,1 360 825 3,5 186 216 

Kronoberg 37 774 1,8 199 886 2 188 978 

Kalmar 49 063 2,3 244 670 2,4 200 528 

Gotland 12 401 0,6 59 249 0,6 209 303 

Blekinge 28 985 1,3 159 684 1,6 181 513 

Skåne 269 460 12,5 1 362 164 13,3 197 817 

Halland 71 968 3,3 329 352 3,2 218 514 

Västra Götaland 352 819 16,4 1 709 814 16,7 206 349 

Värmland 56 193 2,6 281 482 2,8 199 633 

Örebro 57 416 2,7 302 252 3 189 960 

Västmanland 52 316 2,4 273 929 2,7 190 984 

Dalarna 59 208 2,8 287 191 2,8 206 161 

Gävleborg 54 207 2,5 286 547 2,8 189 172 

Västernorrland 50 692 2,4 245 453 2,4 206 523 

Jämtland 28 414 1,3 130 280 1,3 218 103 

Västerbotten 55 926 2,6 270 154 2,6 207 016 

Norrbotten 54 187 2,5 250 497 2,4 216 319 

Summa 2 148 513 100 10 230 185 100 210 017 

2.3.2 Offentlig konsumtion 
Vi beskriver kortfattat vad vi uppfattat vara den avsedda hanteringen av offentlig sektor 

i MRIOT: Produktion, intermediär användning och slutlig konsumtion inom den offentliga 

sektorn uppskattas på motsvarande sätt som i NR 5 . Centrala datakällor är ESV 

(ekonomistyrningsverket) och RS (räkenskapssammandragen). Statistiken från RS är 

regionalt specificerad. Statistiken från ESV fördelas på län med hjälp av till exempel 

regional statistik rörande lönesummor för statliga myndigheter. 

2.3.3 Investeringar 
I Regionalräkenskaper, officiell statistik, är Fasta bruttoinvesteringar för näringslivet och 

offentliga myndigheter fördelade på NUTS 2-regioner. Vi förutsätter att avsikten är att 

hanteringen i MRIOT ska harmoniera med den officiella statistiken. Datakällor är FEK, 

Investeringsenkäten, RS med flera. 

2.3.4 Utrikeshandel 
Underlag för att uppskatta utrikeshandel per län och bransch beskrivs av SCB i två korta 

interna PM. Här återges ett sammandrag av de centrala delarna av dessa PM. 

 
5 Se SCB (2019b). 
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2.3.4.1 Utrikeshandel med varor 

Statistiken om Sveriges utrikeshandel med varor (UHV) bygger på uppgifter som SCB och 

Tullverket samlar in. Uppgifter för varuhandel med andra EU-länder samlas in av SCB via 

momsdeklarationer till Skatteverket (Intrastat); uppgifter för länder utanför EU kommer 

från Tullverket via företagens import- och exportdeklarationer (Extrastat). Utrikeshandel 

med varor redovisar statistik efter gränspassage, dvs. när varan passerar svensk gräns. Det 

finns inga uppgifter om varan har producerats i Sverige eller inte. 

Metoden för den regionala fördelningen av UHV sker i två steg.  I steg 1 kopplas UHV, 

data för införsel, utförsel och varukoder, med Företagsdatabasen (FDB), som bland annat 

innehåller variablerna arbetsställe, antal anställda, länskod och branschkod per företag 

eller juridisk enhet (JE). För kopplingen används organisationsnummer. I de flesta fall är 

denna koppling möjlig men för en del företag som deklarerat Extrastathandel saknas 

organisationsnummer i en form som tillåter en koppling med FDB. Dessa uppgifter går 

alltså inte att fördela regionalt eller efter branschgrupp utan endast efter produktgrupper. 

I steg 2 fördelas insamlat värde proportionellt mot andelen anställda på arbetsställen inom 

en och samma JE. Fördelningen av införsel och utförsel på län och bransch bestäms helt av 

de uppgifter om företagen som finns i FDB. 

2.3.4.2 Utrikeshandel med tjänster 

På uppdrag av Riksbanken genomför SCB undersökningen av Sveriges utrikeshandel med 

tjänster (UHT). Det är en urvalsundersökning med syftet att göra skattningar av Sveriges 

UHT, fördelat bland annat över olika tjänsteslag. Urvalsobjekt, som samtidigt är 

uppgiftskällor, är aktiva företag (JE) som återfinns i FDB. I skattningsunderlaget för UHT 

ingår även transaktionsdata som inte samlas in via urval. 

Rapporterade värden på tjänster aggregeras till tjänsteslag, som i sin tur aggregeras till tre 

huvudaggregat – Transporter, Resor och Övriga tjänster – som tillsammans utgör den 

totala tjänsteexporten. Skattningarna per tjänsteslag och branschgrupp konverteras till 

skattningar per produktgrupp och branschgrupp, enligt NR:s definitioner.  Liksom för 

UHV görs fördelningen på län och bransch proportionellt mot andelen anställda på 

arbetsställen inom en och samma JE. Fördelningen bestäms helt av de uppgifter om 

företagen som finns i FDB, dvs. transaktionsdata ingår inte fördelningen. Det påverkar i 

liten grad fördelningen av Transporter och Övriga tjänster, men i mycket hög grad Resor 

vars skattningsunderlag för UHT i huvudsak består av transaktionsdata. 

2.4 Interregional handel  
I avsnitt 2.2 och 2.3 har vi beskrivit hur tabellerna för produktion, intermediär och slutlig 

användning per produkt (i=1…,n) och län (r=1…,21) har tagits fram. Dessa data ger 

restriktionerna vid uppskattning av matriser för interregionala handelsflöden per produkt, 

i. Summan av flöden från län r ska vara lika med produktion minus export i län r; summan 

av flöden till län r ska vara lika med summa användning i län r, se ekvation (3) och (4). 

Matrisen för interregional handel uppskattas genom att en à priori-matris balanseras mot 

dessa restriktioner.   

En lämplig à priori-matris visar ett handelsmönster som vi har kunskap om, à priori, 

baserat på observerade och skattade handelsflöden. På en detaljerad nivå med n produkter 

finns inga lämpliga à priori-matriser. Den interregionala handeln uppskattas därför 

stegvis:   
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1. Restriktioner för produkt i summeras till aggregat I. På denna nivå skattas à priori-

matriser baserade på observerade och skattade handelsflöden. 

2. À priori-matriserna från steg 1 balanseras. 

3. Balanserade matriser från steg 2 tillämpas som à priori-matriser vid balansering av 

matriser för produkter på detaljerad nivå, i ∈ I. 

När de balanserade matriserna i steg 3 summeras till aggregerad nivå kommer de 

resulterande matriserna att vara bättre underbyggda än de balanserade matriserna i steg 2. 

Vi ska nedan motivera med exempel. 

2.4.1 Varugrupper 
För varugrupper används à priori matriser som utgår från uppskattade varusändningar 

enligt varuflödesundersökningen 2016, VFU6. Med motsvarande syfte används data från 

VFU som indata till Trafikverkets modellering av godstransporter 7 . VFU utgör en 

urvalsundersökning och de uppskattade varusändningarna är punktestimat med mer eller 

mindre stora konfidensintervall. Tills vidare bortser vi dock från denna osäkerhet och 

betraktar punktestimaten som bästa tillgängliga förhandskunskap om handelsflöden.  

Tabell 2.2 Varugrupper på aggregerad nivå, andel saknade flöden i VFU och  

  antal varugrupper på detaljerad nivå för respektive aggregat. 

Aggregat I Benämning SPIN Andel saknade 

flöden (procent) 

 # i 

1 Jordbruk, skogsbruk, fiske 1+2+3 0,28 41 
2 Kol, gas 05+06 -- 3 
3 Malm, mineral 07+08 0,54 10 
4 Livsmedel mm 10+11+12 0,12 27 
5 Textil mm 13+14+15 0,34 8 
6 Trä, massa, papper 16+17+18 0,09 19 
7 Raff. petroleum 19 0,67 16 
8 Kemi, gummi, plast  20+21+22 0,15 22 
9 Icke metall mineraliska 23 0,27 10 

10 Stål, metall 24+25 0,15 18 
11 Maskiner 26+27+28+325 0,14 33 
12 Transportmedel 29+30 0,29 14 
13 Annan tillverkning 31+32 exkl. 325 0,42 4 

Summa    225 

De handelsflöden som kan observeras från VFU ger dock inte en komplett à priori matris. 

VFU redovisar inte flöden i alla relationer där vi från restriktionerna för tillgång i län r 

(𝑋𝐼
𝑟 > 0) och användning i län s (𝐷𝐼

𝑠 > 0) kan anta att det förekommer handelsflöden (𝑋𝐼
𝑟𝑠 >

0 ). I dessa fall kompletteras observationerna från VFU med skattade flöden. Denna 

komplettering baseras på information från en à priori matris för alla varugrupper, se 

avsnitt 0. I Tabell 2.2 visas de 13 varugrupperna på aggregerad nivå I, SPIN-kod för 

aggregaten, andel varuflöden per aggregat som saknar observationer i VFU samt antal 

varugrupper på detaljerad nivå i som ingår i respektive aggregat. 

2.4.1.1 À priori matris och avståndsparameter för alla varugrupper totalt 

Tabell 2.3 nedan exemplifierar en à priori matris. Tabellen visar handelsmönstret 2016 

enligt VFU, för aggregatet av alla varugrupper. Det bör nämnas att tabellen avser 

varusändningar inte bara från varuproducerande branscher utan också från parti- och 

 
6 Se  https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/ 
7 Se Se Anderstig et al (2015) och Edwards et al (2019). 

https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/
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detaljhandel. Till viss del bidrar det till att matrisens rad- och kolumnsummor inte 

stämmer med de restriktioner för tillgång och användning som diskuterades ovan. 

Matrisen måste under alla förhållanden balanseras för att ge en med restriktionerna 

konsistent bild av den totala varuhandeln. 

Tabell 2.3 VFU, Riktade varusändningar 2016, totalt för alla varugrupper. 

 

Källa: VFU (2016). 

Avstämning görs med en enkel RAS-balansering. Den resulterar i en matris som så långt 

som möjligt bevarar den initiala matrisens handelsmönster, givet restriktionerna för 

tillgång och efterfrågan8. Den teoretiska grunden för RAS-metoden kan beskrivas på flera 

sätt; till exempel blir lösningen densamma som vid tillämpning av ’minimum information 

principle’9.  

Den balanserade matrisen 𝑋𝑟𝑠 kan beskrivas med samma komponenter som utgör kärnan 

i en traditionell gravitationsmodell: 

𝑋𝑟𝑠 =  𝑋𝑟𝐷𝑠𝑑𝑟𝑠 ( 𝛼𝑟𝑠 )    (6) 

där 

𝑋𝑟𝑠 = handelsflöde från region r till region s  

𝑋𝑟  = tillgång region r  

𝐷𝑠  = användning region s 

𝑑𝑟𝑠 = avstånd mellan r och s 

𝛼𝑟𝑠 = avståndsparameter, beräknas 

Som mått på avstånd mellan r och s utgår vi från ett mått på s.k. ”effektivt” avstånd10:  

𝑑𝑟𝑠 = ∑ (
𝑦𝑘

𝑦𝑟) ∑ (
𝑦𝑙

𝑦𝑠)𝑙∈𝑠𝑘∈𝑟 𝑑𝑘𝑙    (7) 

där  

 
8 Här genomförs balanseringen med data för tillgång och efterfrågan hämtade från Raps. 
9 Se exempelvis Bacharach (1970), Snickars och Weibull (1977) och Snickars (1978). 
10 Se Head och Mayer (2002). 
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𝑑𝑟𝑠 vägavstånd mellan län r och län s 

𝑑𝑘𝑙 vägavstånd mellan kommun k och kommun l  

𝑦    bruttoregionprodukt (BRP) 

Detta mått är alltså ett vägt genomsnitt av vägavstånden mellan kommuner, med 

kommunernas andel av BRP i respektive län som vikter. Det vägda genomsnittet av 

kommunernas andel av länets BRP kan antas ge en godtagbar bild av varuförbrukningens 

inomregionala fördelning, men ger en delvis skev bild av varuproduktionens 

inomregionala fördelning. För län r ersätts därför BRP med förädlingsvärdet för 

varuproducerande branscher. I motsvarande mått för tjänster ersätts BRP med 

förädlingsvärdet för näringslivets tjänsteproducerande branscher. Därmed kan vi lösa ut 

den avståndsparameter 𝛼𝑟𝑠  som given tillgång 𝑋𝑟 , användning 𝐷𝑠 , och avstånd 

𝑑𝑟𝑠 genererar handelsflödet 𝑋𝑟𝑠: 

𝛼𝑟𝑠 =
log (

𝑋𝑟𝑠

𝑋𝑟𝐷𝑠)

log (𝑑𝑟𝑠 )
     (8) 

Avståndsparametern visas i Tabell 2.4. Tabellen visar att parametern har lägst värde inom 

respektive län och att värdet tenderar att öka med avståndet mellan län. Om vi tolkar 

parametern som endast ett uttryck för handelns avståndskänslighet är detta mönster enligt 

förväntningarna.  

Den inomregionala handeln avser ofta varor med låga varuvärden (tkr per ton) och hög 

avståndskänslighet, till exempel grus och sten. Omvänt, handeln på längre avstånd avser 

ofta varor med höga varuvärden och låg avståndskänslighet, till exempel maskiner och 

läkemedel. Men parametern är inte endast ett uttryck för avståndskänsligheten. Den 

uttrycker inflytandet av alla faktorer som genererar handelsflödet 𝑋𝑟𝑠 , givet 𝑋𝑟 , 𝐷𝑠  och 

𝑑𝑟𝑠 . Det illustreras på ett tydligt sätt av tabellens sista rad. Där återfinns tabellens högsta 

värde, -1,8, i handel mellan Norrbotten och Dalarna. Det handlar inte om generellt låg 

avståndskänslighet i just denna relation, utan om ett handelsflöde som innehåller ett stort 

flöde av stål från Luleå till Borlänge.  

Tabell 2.4 Beräknad avståndsparameter 𝜶𝒓𝒔för handel med alla varugrupper 

 

För att förstå det mönster som framträder i Tabell 2.4 bör vi ta hänsyn till att den avser 

handel med alla varor och att produktionen av specifika varor är rumsligt specialiserad. 

Till län

Från län 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 Stockholms län -4,0 -3,0 -3,0 -2,7 -2,6 -2,3 -2,5 -2,5 -2,4 -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 -2,7 -3,0 -2,6 -2,7 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1

03 Uppsala län -2,9 -3,1 -2,8 -2,6 -2,5 -2,3 -2,3 -2,5 -2,4 -2,3 -2,3 -2,5 -2,5 -2,7 -2,9 -2,6 -2,7 -2,5 -2,3 -2,3 -2,2

04 Södermanlands län -3,0 -3,0 -2,9 -2,9 -2,5 -2,4 -2,6 -2,6 -2,6 -2,4 -2,5 -2,4 -2,4 -2,7 -3,0 -2,7 -2,7 -2,4 -2,4 -2,2 -1,9

05 Östergötlands län -2,8 -2,6 -2,7 -3,2 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,5 -2,4 -2,6 -2,5 -2,5 -2,9 -2,6 -2,6 -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 -2,2

06 Jönköpings län -2,5 -2,4 -2,5 -2,7 -3,0 -2,9 -2,6 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 -2,5 -2,6 -2,5 -2,5 -2,4 -2,2 -2,1 -2,2 -2,1

07 Kronobergs län -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,8 -3,2 -2,6 -2,3 -2,8 -2,9 -2,7 -2,7 -2,5 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -2,0

08 Kalmar län -2,5 -2,4 -2,6 -2,7 -2,6 -2,7 -2,7 -2,4 -2,8 -2,5 -2,7 -2,5 -2,5 -2,7 -2,5 -2,7 -1,9 -2,5 -2,2 -2,3 -2,0

09 Gotlands län -2,6 -2,8 -2,7 -2,7 -2,5 -2,4 -2,3 -2,6 -2,7 -2,3 -2,8 -2,7 -2,7 -2,8 -2,6 -2,6 -2,8 -2,7 -2,8 -2,6 -2,2

10 Blekinge län -2,4 -2,2 -2,6 -2,4 -2,6 -2,9 -2,7 -2,4 -3,1 -2,7 -2,6 -2,4 -2,4 -2,5 -2,4 -2,3 -2,4 -2,6 -2,0 -2,3 -2,1

12 Skåne län -2,2 -2,2 -2,4 -2,4 -2,6 -2,7 -2,5 -2,3 -2,7 -3,1 -2,7 -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,1 -2,2 -2,1

13 Hallands län -2,4 -2,2 -2,4 -2,5 -2,7 -2,7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,7 -3,0 -2,8 -2,5 -2,6 -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -2,3

14 Västra Götalands län -2,3 -2,4 -2,5 -2,5 -2,8 -2,6 -2,5 -2,3 -2,4 -2,5 -2,8 -3,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -2,1

17 Värmlands län -2,6 -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,4 -2,3 -2,8 -2,2 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,6 -2,6 -2,6 -2,4 -2,4 -2,4 -2,3 -2,0

18 Örebro län -2,7 -2,4 -2,9 -2,9 -2,7 -2,4 -2,6 -2,6 -2,5 -2,4 -2,5 -2,5 -2,7 -3,4 -3,0 -2,7 -2,6 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1

19 Västmanlands län -2,9 -2,8 -2,8 -2,8 -2,6 -2,3 -2,7 -2,5 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,7 -3,0 -3,5 -2,7 -2,7 -2,5 -2,3 -2,1 -2,2

20 Dalarnas län -2,6 -2,8 -2,6 -2,5 -2,4 -2,4 -2,4 -2,9 -2,5 -2,3 -2,4 -2,4 -2,6 -2,6 -2,7 -2,8 -2,6 -2,3 -2,2 -2,0 -2,0

21 Gävleborgs län -2,7 -2,8 -2,6 -2,5 -2,4 -2,5 -2,3 -2,7 -2,5 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,5 -2,5 -2,6 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,4

22 Västernorrlands län -2,6 -2,3 -2,5 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -2,7 -2,5 -2,2 -2,3 -2,2 -2,4 -2,3 -2,6 -2,4 -2,4 -2,5 -2,3 -2,5 -2,1

23 Jämtlands län -2,4 -2,4 -2,6 -2,4 -2,1 -2,3 -2,4 -2,4 -2,3 -2,3 -2,4 -2,2 -2,5 -2,3 -2,4 -2,3 -2,2 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4

24 Västerbottens län -2,3 -2,3 -2,4 -2,3 -2,2 -2,4 -2,5 -2,9 -2,0 -2,0 -2,4 -2,2 -2,4 -2,6 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -2,3 -2,5 -2,1

25 Norrbottens län -2,3 -2,4 -2,0 -2,5 -2,3 -2,3 -2,3 -2,6 -2,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,4 -2,3 -2,3 -1,8 -2,3 -2,3 -2,3 -2,1 -2,2



Multiregionala input-outputanalyser – i dag och i morgon 22/83 

 

 

 

Mot denna bakgrund kan parametervärdena bäst tolkas som ”matchningsindikatorer”, 

dvs. hur väl utbudet av specifika varor från region r matchar användningen i region s, 

betingat avståndet.  

Parametern är alltså uttryck för fler faktorer än handelns avståndskänslighet. Vi kan dock 

notera att parametervärdet varierar relativt tydligt med avståndet, se Figur 2.2. Det 

illustrerar vad som nämndes ovan, att handeln på längre avstånd tenderar avse varor med 

höga varuvärden och låg avståndskänslighet.  

Figur 2.2  Parametervärde 𝜶𝒓𝒔 och avstånd, alla flöden, aggregat 

 

2.4.1.2 Skattning av à priori matriser per aggregat av varugrupper 

À priori matriserna för aggregaten av varugrupper I skattas med observerade flöden från 

VFU, kompletterade med skattade flöden för de relationer där data från VFU saknas. 

Metoden beskrivs i ekvationerna (9) till (11).  

𝑋𝐼
𝑟�̂� = w*𝑋𝐼

𝑟𝑠[1] + (1-w) * 𝑋𝐼
𝑟�̂�[2]  (9) 

Slutligt skattade flöden 𝑋𝐼
𝑟�̂� är vägda genomsnitt av 𝑋𝐼

𝑟𝑠[1], som är observerade flöden från 

VFU, och 𝑋𝐼
𝑟�̂�[2], som är skattade flöden. 

För relationer r-s som har observerade flöden från VFU skattas  𝑋𝐼
𝑟�̂�[2] 

𝑋𝐼
𝑟�̂�[2] =  𝑋𝐼

𝑟𝐷𝐼
𝑠𝑑𝑟𝑠(𝑎𝐼

𝑟𝑠)    (10a) 

För relationer r-s som saknar observerade flöden från VFU skattas  𝑋𝐼
𝑟�̂�[2] 

𝑋𝐼
𝑟�̂�[2] =  𝑋𝐼

𝑟𝐷𝐼
𝑠𝑑𝑟𝑠(𝑎𝑟�̂�)    (10b) 

där 𝑎𝑟�̂� beräknas med hjälp av det skattade sambandet i Figur 2.2.  

Vikterna i (9) bestäms (kalibreras) för att minimera följande felindikator F: 

𝐹𝑠 = ∑ |𝑠 ∑ 𝑿𝑰
𝒓𝒔

𝒓 − ∑ 𝑋𝐼
𝑟�̂�|/ ∑ ∑ 𝑿𝑰

𝒓𝒔
𝑠 𝑟 𝑟   

𝐹𝑟 = ∑ |𝑟 ∑ 𝑿𝑰
𝒓𝒔

𝑠 − ∑ 𝑋𝑖
𝑟�̂�|/ ∑ ∑ 𝑿𝑰

𝒓𝒔
𝑠 𝑟 𝑠   

𝐹  = 0,5 ∗ 𝐹𝑠 + 0,5 ∗ 𝐹𝑟   (11) 

y = 0,2685ln(x) - 4,0302
R² = 0,6483
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där restriktionerna är markerade med fet stil. Denna minimering11 tillämpas även för att 

kalibrera 𝑋𝐼
𝑟�̂�[2] i ekvation (10). 

2.4.1.3 Skattning av à priori matriser på detaljerad varugruppsnivå 

Vad som beskrivits ovan är metoden för att uppskatta à priori matriser för de 

13 aggregaten av varugrupper som redovisats i Tabell 2.2. Efter RAS-balansering används 

dessa matriser som à priori matriser vid RAS-balansering av motsvarande 225 matriser på 

detaljerad varugruppsnivå. När dessa summeras till motsvarande aggregat kommer de 

resulterande matriserna att vara bättre underbyggda än de balanserade matriserna för 

aggregaten, som nämndes ovan. Låt oss ta aggregatet Maskiner och instrument som 

exempel. 

För år 2018 finns det inom detta aggregat totalt drygt 5 300 arbetsställen, varav drygt 

50 procent återfinns i tre län, och 75 procent i nio län. På detaljerad varugrupps- eller 

branschnivå, 33 delbranscher, är det endast 6 delbranscher som har minst ett arbetsställe i 

samtliga 21 län, se Figur 2.3. 

För flertalet delbranscher begränsas således antalet teoretiskt möjliga handelsflöden av att 

det i flera län inte förekommer någon produktion i länet.  

Figur 2.3 Antal län med minst ett arbetsställe för 33 delbranscher på 5-siffernivå 

  inom aggregatet Maskiner och instrument, SNI 26–28, 325.   

 

Källa: Raps-RIS (SCB) 

2.4.2 Tjänstegrupper 
För tjänstegrupper är uppgiften att skatta à priori-matriser mer komplicerad, av två skäl. 

Det första är att vi saknar observerade data, motsvarande VFU. Det andra är att 

 
11 Minimeringen av felindikatorn är inspirerad av Sargento et al (2012). 
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tjänstehandel är av olika slag, beroende på vilken produkt/bransch som tjänsten avser12. 

Vad som är lämpliga data och metoder varierar därför med typ av handel. 

En etablerad gruppering av tjänstehandel finns i The General Agreement on Trade in Services 

(GATS), det ramverk som används i WTO:s förhandlingar om den internationella 

tjänstehandelns liberalisering. Enligt GATS13 kan tjänstehandeln indelas i fyra kategorier 

enligt nedan: 

1. Gränsöverskridande handel Tjänst som passerar gränsen mellan region r och s. 

 Exempel: Telekommunikationstjänster 

2. Konsumtion utanför regionen Hushåll/företag i region s förbrukar tjänst i region r 

 Exempel: Hotell- och restaurangtjänster 

3. Leverans utanför regionen Företag i region r levererar tjänst på plats i region s

 Exempel: Konsulttjänster, Byggverksamhet 

4. Etablering av filial utanför regionen Företag i region r etablerar filial i region s 

Denna indelning används för att kategorisera interregional tjänstehandel, med undantag 

för den fjärde kategorin. Den är irrelevant eftersom regionernas produktion uppskattas på 

arbetsställenivå, oberoende av företagets (moderbolagets) säte. Även blandade kategorier 

är aktuella. Det gäller främst tjänster som kan tillhöra både kategori 1 och kategori 3, till 

exempel sådana konsulttjänster som kan tillhandahållas både genom IKT och genom 

verksamhet på plats. 

På detaljerad produktnivå omfattar kategori 1–3 totalt 221 produkter, varav ungefär 

hälften i kategori 1, gränsöverskridande handel. För denna kategori kan vi anta att 

avståndskänsligheten är försumbar. För kategori 2 och 3, konsumtion respektive leverans 

utanför regionen, kan vi däremot anta att avståndskänsligheten är relativt hög. Vid 

skattning av à priori-matriserna på aggregerad nivå för dessa kategorier används 

representativa produkter för respektive kategori. Skattningen genomförs med kalibrering 

av det skattade sambandet mellan beräknat parametervärde 𝛼𝑟𝑠 (framtaget på samma sätt 

som i ekvation (8)) och avstånd för arbetspendling, se Figur 2.4. 

Figur 2.4 Parametervärde 𝜶𝒓𝒔och avstånd, arbetspendling 2016. 

 

 
12 Definitionen av vilka produkter/branscher som inkluderas är given från NR; Tjänster omfattar 

SPIN/SNI 33-96. I litteraturen är däremot avgränsningen mellan varor och tjänster en omdiskuterad fråga; 

se tex Brousolle (2014). 
13 Framställningen utgår från Francois och Hoekman (2010). 
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2.4.2.1 Skattning av à priori matriser per aggregat av tjänstegrupper 

För tjänstegrupper inom kategori 1, gränsöverskridande handel, skattas matriserna endast 

på detaljerad nivå, se avsnitt 2.4.2.2 nedan. För kategori 2 och 3, konsumtion respektive 

leverans utanför regionen, skattas à priorimatriserna för representativa produkter I. 

𝑋𝐼
𝑟�̂� = 𝑘𝐼𝑋𝐼

𝑟𝐷𝐼
𝑠𝑑𝑟𝑠(𝑎𝑟�̂�)    (12) 

𝑋𝐼
𝑟�̂� = skattat handelsflöde från region r till region s  

𝑘𝐼   = kalibreringsfaktor  

𝑋𝑟  = tillgång region r  

𝐷𝑠  = användning region s 

𝑑𝑟𝑠 = avstånd mellan r och s 

𝑎𝑟�̂� = avståndsparameter, kalibrering av samband i Figur 2.4 

Det skattade sambandet i Figur 2.4 avser pendlingsresor. Huvuddelen av alla 

pendlingsresor sker på kortare avstånd än 100 km. Avståndskänsligheten 

(restidskänsligheten) för pendlingsresor är högre än för inköpsresor, kategori 2, och 

tjänsteresor, kategori 3. Kalibreringsfaktorn 𝑘𝐼  och kalibreringen av 𝑎𝑟�̂�  syftar till att 

minimera felindikatorn enligt ekvation (11). 

2.4.2.2 Skattning av à priori matriser på detaljerad tjänstegruppsnivå 

För tjänstegrupper inom kategori 1, gränsöverskridande handel, antas avstånd och 

transportkostnader sakna betydelse. Vi har inte heller tillgång till några andra faktorer än 

tillgång och användning för att uppskatta vad som påverkar riktad handel. I avsaknad av 

sådana data kan vi endast gissa hur handelsmönstret ser ut. Om vi endast har information 

om tillgång  𝑆𝑖
𝑟 och användning  𝐷𝑖

𝑠 är det statistiskt mest sannolika handelsmönstret 

𝑋𝑖
𝑟�̂� = 

𝑆𝑖
𝑟∗ 𝐷𝑖

 𝑠

∑ 𝑆𝑖
𝑟

𝑟
     (13) 

Detta är den grundläggande modellen för att skatta handelsflöden för kategori 1.  

Som nämndes ovan kan vi anta relativt hög avståndskänslighet för tjänster inom kategori 

2 och 3, konsumtion respektive leverans utanför regionen. För att uppskatta à priori 

matriser på detaljerad tjänstegruppsnivå för kategori 2 och 3 är huvudprincipen densamma 

som vid uppskattning av matriserna på detaljerad varugruppsnivå. Dvs., matriserna på 

aggregerad nivå, RAS-balanserade matriser för representativa produkter, används som à 

priori matriser vid RAS-balansering av motsvarande 113 matriser på detaljerad nivå. 

Men, för tjänster på detaljerad nivå inom kategori 2 och 3 kan vi förutsätta att många 

tjänster präglas av vad som i litteraturen benämns ”närhetsbörda” (proximity burden), se 

exempelvis Hellmanzik & Schmitz (2016), tjänster som kräver närhet mellan producent och 

konsument. Ett exempel på sådana lokala tjänster är förskoleutbildning.  

1-  
𝐷𝑖

𝑟

𝑆𝑖
𝑟   1+    (14) 

För lokala tjänster balanseras först matriserna med restriktioner för tillgång 𝑆𝑖−
𝑟  och 

användning 𝐷𝑖−
𝑟  exklusive diagonalelementen 𝑋𝑖

𝑟�̂�  , dvs. 𝑆𝑖−
𝑟 = 𝑆𝑖

𝑟 -𝑋𝑖
𝑟�̂�  och 𝐷𝑖−

𝑟 = 𝐷𝑖
𝑟 -𝑋𝑖

𝑟�̂� , 

där 𝑋𝑖
𝑟�̂� = min (𝑆𝑖

𝑟, 𝐷𝑖
𝑟). Därefter adderas 𝑋𝑖

𝑟�̂� till diagonalelementen.  
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3. Kvalitetsaspekter: förslag på 

förbättringar 

I detta kapitel diskuteras möjliga förbättringar av SCB:s MRIO-tabeller. Förutsättningarna 

för ett genomförande av dessa förslag är självfallet en fråga om hur stora resurser som kan 

avsättas för det fortsatta arbetet. Syftet är att diskutera sådana förbättringar som vi 

bedömer kan rymmas inom ramen för en realistisk budget och bemanningsplan för en 

fortsatt fas tre av MRIO-projektet. 

3.1 Tillgång, användning och IO-tabeller 
I MRIO konverteras TA-tabellerna till IO-tabeller produkt x produkt, 446 x 446. Med 

avgränsning till den inhemska intermediära IO-matrisen, som vi här betecknar Z, erhålls 

Z genom att användningstabellen A, 446 produkter och 100 branscher, multipliceras med 

den transponerade tillgångstabellen 𝑇𝑇, 100 branscher och 446 produkter 

Z = A x 𝑇𝑇    (15a) 

Denna IO-tabell produkt x produkt bygger på det s.k. branschantagandet (industry 

technology assumption), vilket innebär att varje bransch i respektive län har en egen specifik 

insatsstruktur oberoende av produktmix, dvs. oberoende av vilka produkter branschen 

producerar.  

På nationell nivå tar SCB även fram IO-tabeller bransch x bransch14. Konverteringen av TA-

tabellerna i MRIO till motsvarande IO-tabeller Z*, 100 x 100, är i detta fall 

Z* = 𝑇𝑇 x A    (15b) 

Denna IO-tabell bransch x bransch bygger på det s.k. produktantagandet (fixed product sales 

structure assumption) vilket innebär att varje produkt i respektive län har en egen specifik 

försäljningsstruktur oberoende av vilken bransch som har producerat produkten.  

Ekvationerna (15a) och (15b) representerar två grundläggande modeller för att ta fram 

IO- tabeller produkt x produkt (p x p) respektive bransch x bransch (b x b). De återfinns i 

Figur 3.1 nedan som modell B respektive modell D bland fyra grundläggande modeller A-

D.  

Modell A för p x p bygger på product technology assumption, där varje produkt har sin egen 

specifika produktionsteknik oberoende av vilken bransch som har producerat produkten; 

modell C för b x b bygger på fixed industry sales structure assumption, där varje bransch har 

sin egen försäljningsstruktur oberoende av produktmix.  

Sammanställningen i Figur 3.1 är hämtad från Eurostats manual, Eurostat (2008). 

Sammanställningen återfinns även i en manual utgiven av FN:s statistikbyrå, United 

Nations (2018). De båda manualerna ger likartade beskrivningar, analyser och 

utvärderingar av olika metoder, även om det finns vissa skillnader, som vi kort berör 

nedan. 

 
14 SCB tar även fram bransch x bransch tabeller anpassade till användning på regional nivå i Raps. 
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Figur 3.1 Grundläggande modeller för konvertering till IO-tabeller 

 

Källa: Eurostat (2018). 

Som anges i figuren kan det uppstå negativa element i modell A och C och dessa modeller 

är mer krävande än B och D, som SCB använder. Båda manualerna förordar modell A och 

D; FN:s statistikbyrå i första hand modell D. Vanligen använder nationella statistikbyråer 

modell A eller (och) modell D. Det grundläggande skälet till att modell B och C bedöms 

vara mindre realistiska avser behandlingen av sekundär produktion, till exempel 

produktion av tjänster inom en industribransch15. Utan sekundär produktion finns ingen 

skillnad mellan IO-tabeller p x p och b x b.  

Modell B antar att produktionen i varje bransch har en egen specifik insatsstruktur, 

oberoende av produktmix. Som jämförelse kan vi titta på SCB:s publicerade tillgångstabell 

2018, 65 branscher och 65 produkter. Totalt för alla branscher svarar de primära 

produkterna (tabellens diagonal) för 88 procent av produktionsvärdet; för 19 branscher 

inom tillverkningsindustrin svarar diagonalen för 79 procent av produktionsvärdet. Det 

bör påpekas att detta mönster gäller för en tillgångstabell på aggregerad nivå. 

Motsvarande tabell på detaljerad nivå skulle visa en lägre andel primära produkter. 

Modell A förutsätter att tillgångstabellen är symmetrisk, dvs. lika många produkter som 

branscher 16 . Den symmetriska tillgångstabellen skapas genom att flytta sekundära 

produkter till de branscher där de är de primära. Senare aggregeras användningstabellen 

för att skapa en symmetrisk IO-tabell. Det europeiska nationalräkenskapssystemet, ESA, 

har tidigare menat att Modell A är den viktigaste symmetriska IO-tabellen, ESA (1995, sid. 

224), men i ESA (2010) görs inte längre någon sådan explicit värdering.  

 
15 Förekommer det sekundär produktion för en bransch är det inte realistiskt att anta att branschen har samma 

insatsstruktur, Modell B, eller anta samma försäljningsstruktur, marknadsandelar, Modell C, för primär och 

sekundär produktion.  
16 Denna förutsättning gäller även för Modell C.  
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Väsentliga delar av diskussionen i de båda manualerna är hämtade från Thage (2005), 

tidigare chef för Danmarks nationalräkenskaper, och vi återger här sammanfattningen: 

“In this paper it is argued that any type of SIOT that can be compiled in practice depends heavily on industry related 

flows in the sense that the institutional characteristics of the industries are the main determinants of the data in the 

SIOT. In practice all input-output tables are deemed to be of the inter-industry type. On this background it is further 

argued that the compilation of SIOTs as industry-by-industry tables based on the assumption of fixed product sales 

structures (in the SNA terminology “industry technology”) should be preferred. This type of table is not an 

approximation to a more ideal table but exists in its own right as part of “best practices” official statistics, fulfilling 

central quality criteria, including user needs.”  

Thage (2005) är också en central referens för Yamano och Ahmad (2006), som diskuterar 

varför Modell D används i OECD:s databas. Modell D används sedan länge i Kanada, 

Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och USA. I Sverige har arbetet att ta fram IO-

tabeller b x b, Modell D, återupptagits relativt nyligen. Under många år har enbart p x p 

tabeller tagits fram, Modell B. När SCB tidigt började ta fram IO-tabeller handlade det dock 

om både p x p och b x b tabeller. Redan i SCB (1972), som behandlar 1968 års tabeller, 

redogörs för modellerna A-D (motsvarande). Valet av Modell B och D motiverades då med 

att ingen information framkommit som talar för något bestämt antagande och att B 

respektive D är beräkningstekniskt enklare än A och C. 

Historiskt kan antagandet i Modell B uppfattats ha varit mindre problematiskt då andelen 

primär produktion tidigare har varit hög. Till exempel, för 1980 kan man med data från 

SCB (1987) uppskatta att andelen primär produktion var 90 procent för 67 branscher inom 

tillverkningsindustrin. Enligt ovan visar tillgångstabellen för 2018 att motsvarande andel 

är 79 procent för 19 aggregat av branscher. Det tyder på att antagandet i Modell B har blivit 

alltmer orealistiskt över tid. Vilka konsekvenser har denna diskussion för MRIO i fas 3?   

För de nationella IO-tabellerna förutsätter vi att SCB fortsätter att använda Modell B och 

Modell D, av samma skäl som hittills – att de är beräkningstekniskt enkla. För IO-tabellerna 

i MRIO menar vi att starka skäl talar för att i första hand bygga IO-modellerna bransch x 

bransch och använda Modell D. Detta ser vi som huvudalternativet, eventuellt med 

kompletterande MRIO-tabeller produkt x produkt, Modell B.  

Modell D baseras på fixa försäljningsandelar från observerade17 data, dvs. branschernas 

andelar av den totala produktionen av respektive produkt. Det enda antagande som görs 

är att inköpen av en produkt från levererande branscher sker i proportion till hur den totala 

produktionen av produkten är fördelad. Till exempel, om en bransch I svarar för, säg, 70 

procent av produktionen av en viss produkt så görs 70 procent av inköpen av denna 

produkt från bransch I, oavsett om det är inköp för intermediär eller slutlig användning. 

Detta antagande är en parallell till antagandet i Chenery-Moses modell, se avsnitt 2.1, där 

handelskoefficienterna anger hur stor andel av användningen av en produkt i län s som 

kommer från län r, oberoende av användning.    

Vad som talar emot att övergå från produkt x produkt till bransch x bransch är att den 

interregionala handeln uppskattas på produktnivå. Vi menar dock att denna inkonsistens 

uppvägs av att Modell D ger en säkrare grund än Modell B för att uppskatta IO-tabellerna. 

Vid uppskattningen av interregionala handelsflöden per produkt kan tillgång och 

 
17 Däremot baseras Modell A och B på antaganden om insatsstruktur som inte kan underbyggas med 

observerade statistiska data. 
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användning per bransch förenklat förutsättas avse primära produkter. De kalkyler som 

redovisas i kapitel 4 är baserade på dessa förutsättningar. 

3.2 Slutlig användning 

3.2.1 Hushållens konsumtion 
Vi följer dispositionen i avsnitt 2.3.1, och börjar med ett centralt problem förknippat med 

regional omsättningsstatistik. I ett aktuellt utvecklingsarbete vid den brittiska 

statistikbyrån Office for National Statistics, ONS (2020), beskrivs problemet, under 

rubriken Conceptual framework: 

“In the UK National Accounts, household final consumption expenditure (HFCE) is measured using an approach 

known as the domestic concept, whereby all money spent in the UK on a particular commodity is measured, 

regardless of who is doing the spending. It therefore includes spending by foreign visitors, but it excludes spending 

abroad by UK residents on holiday or business. 

The total spent on all commodities in the UK is then adjusted to remove the spending by foreign visitors and add 

the spending by UK residents abroad to give a total for all spending by UK residents, which is known as the national 

concept. This adjustment is only done at a total level, not for each commodity separately. 

When we come to regional measures, the approach used in the national accounts runs into a problem. Using the 

domestic concept, we can measure the amount spent in each region. But if we only adjust that figure to account for 

international spending, we will not take into account spending by residents of one region in another region of the 

UK. When you consider that every time you spend money in a place other than your home town you are effectively 

spending “abroad” at a regional level, you can imagine how big a problem this can be.” 

ONS beskriver uppgiften som att ta fram nya ’experimentella estimat’ för hushållens 

konsumtion på regional nivå. På motsvarande sätt som SCB använder ONS regional 

omsättningsstatistik för att skatta den konsumtion som äger rum inom en region. För att 

uppskatta regioninvånarnas konsumtion, oavsett var konsumtionen äger rum, använder 

ONS surveydata av liknande slag som de hushållsbudgetundersökningar och 

undersökningar över hushållens utgifter (HUT) som SCB har tagit fram tidigare.  

Vi har varken underlag eller anledning att bedöma kvalitén på de surveydata som ONS 

använder (urvalsstorlek, bortfall mm). I Sverige har SCB sedan flera år funnit att kvalitén 

på data från HUT är otillräcklig för ändamålet att uppskatta regioninvånarnas konsumtion 

– vilket innebär att problemet och uppgiften kvarstår. Vi ska nedan återkomma till denna 

fråga och föreslå en ansats till hantering. Först görs några kommentarer till skattningen av 

hushållens bostadskonsumtion och utlandsposterna. Även där återfinns problemet att 

skatta regioninvånarnas konsumtion. 

I underlaget till uppskattad total konsumtion per län, Tabell 2.1, visas konsumtionen per 

ändamål i ett separat dokument, bland annat hushållens bostadskonsumtion, COICOP-

grupp 4. Enligt dessa beräkningar varierar bostadskonsumtionens andel av hushållens 

totala konsumtion mellan 22 procent, i Stockholms län, och drygt 29 procent – i Blekinge 

och Jämtlands län. Bostadskonsumtionen per capita beräknas i Stockholms län uppgå till 

ca 54 000 tkr, medan den i Jämtland beräknas till 64 000 tkr. Dessa resultat är inte rimliga. 

Enligt NR uppgår de totala konsumtionsutgifterna för COICOP-grupp 4 (bostad, 

elektricitet, gas och uppvärmning) till 545 776 Mkr 2018, varav 22 484 Mkr avser fritidshus. 

Som beskrivits i avsnitt 2.3.1 fördelas konsumtionsutgiften för permanentbostäder på län 
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med uppgifter om bostadsstocken per län, och statistik över hyran per kvm i 

flerbostadshus i riket. 

Beräkningarna på länsnivå använder motsvarande data för bostadsstocken som i NR:s 

beräkningar på riksnivå, med uppdelning på småhus och flerbostadshus, byggår, 

bostadsyta. Enligt SCB (2019b) är NR:s beräkningar stratifierade efter 4 regioner (Stor-

Stockholm, Stor-Göteborg, kommuner större än 75 000 invånare, övriga kommuner). Den 

resulterande hyran per kvm i riket tar därmed hänsyn till regionala hyresvariationer18. 

Efter vad det verkar används inte uppgifter om regionala hyresvariationer vid 

beräkningarna på länsnivå. En anledning skulle kunna vara att hyresuppgifter uppdelade 

på byggår och storlek inte redovisas per län i urvalsundersökningen Hyror i 

Bostadslägenheter, HiB. Per län redovisar HiB däremot medel- och medianhyror, årshyra 

per kvm, utan uppdelning på byggår och storlek. Enligt dessa uppgifter, med mycket liten 

felmarginal, varierar medelhyran per län 2018 från 948 kr per kvm i Jämtlands län till 1 255 

kr per kvm i Stockholms län. Beräkningen av bostadskonsumtionen för 

permanentbostäder bör förstås ta hänsyn till de regionala hyresvariationerna. 

Av den totala bostadskonsumtionen uppskattar NR att 4 procent avser fritidshus, och 

konsumtionen skattas med en ansats baserad på brukarkostnaden. Fördelningen på län 

görs med uppgifter om antalet fritidshus. Men, regioninvånarnas konsumtion ska 

uppskattas oberoende av var den äger rum. En sådan uppskattning baseras lämpligen på 

ägarförhållanden. Det innebär att länets andel av konsumtionen i riket bör baseras på antal 

fritidshus som ägs av invånare i länet, oberoende av var fritidshusen är belägna. Enligt 

statistik från 2019 finns totalt 607 000 fritidshus i landet, varav 199 000, en tredjedel, ägs av 

personer bosatta i annat län än där fritidshuset är beläget; till exempel, av de drygt 12 000 

fritidshusen på Gotland är 73 procent av ägarna boende utanför Gotland19. 

Den konsumtion som avser utlandsägda fritidshus redovisas i NR under en separat 

COICOP-grupp 16. Konsumtionen skattas på samma sätt som ovan, dvs. en brukarkostnad 

multiplicerad med antalet utlandsägda fritidshus. Andelen utlandsägda fritidshus är 6 

procent i riket, och varierar från 0,3 procent i Stockholms och Uppsala län till 38 procent i 

Kronobergs län.  

För att sammanfatta våra kommentarer angående bostadskonsumtionen: För den del som 

avser permanentbostäder bör beräkningarna justeras för att beakta de regionala 

hyresvariationerna. För den del som avser fritidshus bör beräkningarna justeras så att de 

baseras på antalet fritidshus ägda av länets invånare, oavsett var fritidshusen är belägna. 

Med dessa justeringar kan vi anta att beräkningarna ger en acceptabel uppskattning av 

regioninvånarnas bostadskonsumtion. 

För merparten av övrig konsumtion per produkt överskattas de svenska hushållens 

konsumtion i Sverige. Skälet är att konsumtionsutgifterna för utländska besökare i Sverige 

hamnar på den inhemska privata konsumtionen. Konsumtionsutgifterna för utländska 

besökare i Sverige redovisas som en klumpsumma under export (COICOP-grupp 16, se 

ovan), som balanseras av en lika stor negativ klumpsumma på den privata konsumtionen. 

Som beskrivs i SCB (2019b) finns det dock underlag från satellitkontot för 

 
18 Se till exempel SCB (2019b), Tabell 3.18.7 och 3.18.8. 
19 https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/hundratusentals-svenskar-ager-fritidshus-i-andra-kommuner/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/hundratusentals-svenskar-ager-fritidshus-i-andra-kommuner/
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turismräkenskaper (TSA) att göra en fördelning på produkter av de utländska besökarnas 

konsumtion i Sverige, som också inkluderar konsumtionsutgifter vid utländska 

ambassader i Sverige. År 2018 redovisas totalt ett belopp på 107 851 Mkr för COICOP-

grupp 16, varav 1 934 Mkr avser utlandsägda fritidshus.  

Metoden för att fördela de utländska besökarnas totala konsumtionsutgifter på län har 

enligt beskrivningen i 2.3.1 två steg, först en kalkyl baserad på omsättning i 

gränskommuner, sedan en fördelning av resterande konsumtionsutgifter i proportion till 

befolkningen. Resultatet av denna beräkning är en fördelning på län med de högsta 

andelarna för Västra Götaland, 21 procent, Stockholm, 20 procent, och Skåne, 12 procent. 

Det första steget i metoden, att uppskatta gränskommunernas omsättning för detaljhandel 

och restauranger med kalkylerade pandemieffekter, har ett tilltalande inslag av ’naturligt 

experiment’. Kombinerat med en fördelning baserad på länens befolkning blir dock 

resultatet diskutabelt. Andra datakällor av intresse, också vid en fördelning på produkter, 

är till exempel statistik över antalet gästnätter20. Enligt denna statistik svarade Stockholms 

län för drygt 32 procent av det totala antalet gästnätter för utländska besökare år 2018. Som 

nämndes ovan inkluderas under COICOP 16 också konsumtionsutgifter vid utländska 

ambassader i Sverige, vilket innebär att Stockholms läns andel bör vara avsevärt högre än 

vad nuvarande beräkning visar.  

För att sammanfatta diskussionen så här långt: Bostadskonsumtionen bör justeras och 

konsumtionen av produkter som inkluderas i klumpsumman under COICOP 16 bör 

nedjusteras och i stället redovisas som export av motsvarande produkt. Men dessa 

justeringar är förhållandevis marginella. Det centrala problemet kvarstår: Regional 

omsättningsstatistik ger en felaktig uppskattning av regioninvånarnas konsumtion.   

Hur stort felet blir kan belysas med den beräknade sparkvoten. Nationalekonomisk teori 

och empiri säger att sparkvoten (sparandets andel av disponibel inkomst) ökar med ökad 

disponibel inkomst per capita21. Som Figur 3.2 visar finns inte något sådant samband när 

konsumtionen uppskattas med regional omsättningsstatistik. 

Det kan till exempel observeras att för Stockholms län, med den högsta inkomsten per 

capita, blir den beräknade sparkvoten knappt 3 procent, medan sparkvoten för grannlänen 

Uppsala och Södermanland, med betydligt lägre inkomst per capita, blir ca 10 

procentenheter högre. Det indikerar mycket tydligt att konsumtionen är överskattad för 

invånare i Stockholm och underskattad för invånare i Uppsala och Södermanland. Det är 

helt enkelt inte möjligt att uppskatta regioninvånarnas totala konsumtion med regional 

omsättningsstatistik. 

Vi föreslår en alternativ ansats där konsumtionen uppskattas i två steg. I det första steget 

uppskattas hushållens totala konsumtion per capita; i det andra fördelas den totala 

konsumtionen på produkter.  

 
20 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701A/NV1701T910Ar/ 
21 Se till exempel https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/hushallssektorn-i-

nationalrakenskaperna.pdf 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701A/NV1701T910Ar/
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/hushallssektorn-i-nationalrakenskaperna.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/hushallssektorn-i-nationalrakenskaperna.pdf
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Figur 3.2 Beräknad sparkvot per län 2018, baserad på Tabell 2.1 och  

  disponibel inkomst 

h 

3.2.1.1 Hushållens totala konsumtion per län 

I det första steget bör uppskattningen av länens totala konsumtion utgå från en 

konsumtionsfunktion. Det finns en omfattande forskning och litteratur om hur sådana 

funktioner bör specificeras och beräknas. Konjunkturinstitutet utgår i sina analyser och 

prognoser från en grundläggande konsumtionsfunktion där konsumtionen beror på 

inkomst och förmögenhet. Av större intresse är den generella konsumtionsfunktion som 

redovisas i Konjunkturinstitutet (2017), där konsumtionen även beror på Ginikoefficienten 

och befolkningens åldersstruktur.  

Ginikoefficienten mäter ojämnheten i inkomstfördelningen och inverkar på den marginella 

konsumtionsbenägenheten, som är högre för låginkomsttagare. Eftersom den marginella 

konsumtionsbenägenheten faller med stigande inkomstnivå är det förväntat att en 

ojämnare inkomstfördelning kommer att minska konsumtionen och öka sparandet.  

Befolkningens ålderssammansättning är relevant eftersom det har visats att det finns en 

topp i konsumtionen över livet i medelåldern och att konsumtionen minskar efter 

pensioneringen. Det innebär alltså att befolkningens ålderssammansättning kan påverka 

konsumtionen och att den totala konsumtionen påverkas positivt när åldersgrupper i 

medelåldern är relativt stora. Den generella konsumtionsfunktionen har estimerats med 

kvartalsdata för perioden 1996:2–2017:1 med följande resultat som långsiktigt samband: 

𝑐 = 0,838 + 0,370𝑦 + 0,144𝑤𝑓 + 0,096𝑤𝑟 − 0,774𝐺𝑖𝑛𝑖 + 1,618Befolkning(30-49)       (16) 

där 𝑐=konsumtion, 𝑦=disponibel inkomst, 𝑤𝑓=finansiell förmögenhet, 𝑤𝑟=real 

förmögenhet, 𝐺𝑖𝑛𝑖=Ginikoefficient, Befolkning(30-49)= 1+andelen 30–49 av total befolkning. 

Samtliga variabler är uttryckta i termer av antalet vuxna personer i befolkningen, 20-w. 

Variablerna är logaritmerade och parametrarna är elasticiteter. Samtliga parametrar är 

statistiskt signifikant skilda från noll och ger, som Konjunkturinstitutet skriver, en 

indikation på vilka faktorer, utöver de vanligen använda, som påverkar hushållens 

konsumtion. Det finns goda förutsättningar för att anpassa funktionen för att uppskatta 

konsumtionen på regional nivå. För samtliga variabler finns statistik per län för en serie av 

år. En anpassning kan skisseras så här: Utgå från parametrarna i ekvation (16), skattade på 

kvartalsdata för riket, och hitta en uppsättning justerade parametrar som vid summering 
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av skattad konsumtion per län och år väl överensstämmer med rikets konsumtion enligt 

NR. Frågan om lämplig metod för en sådan anpassning återstår att analysera. 

Här ska vi ta fram ett enkelt exempel där konstanten och parametrarna för 

Ginikoefficienten och förmögenhet har kalibrerats för att konsumtionen per capita i riket 

ska hamna på nivån 210 tkr år 2018, enligt Tabell 2.1. Ginikoefficenten har beräknats med 

avseende på disponibel inkomst per konsumtionsenhet inklusive kapitalvinster22. Data för 

förmögenhet per län avser summan av finansiella och reala tillgångar minus sammanlagda 

skulder23. Data för förmögenhet är för senast tillgängliga år, 2007, då förmögenhetsskatten 

avskaffades. Vi bedömer att det bör vara möjligt att hitta en lämplig proxy för 

förmögenhetsvariabeln efter år 2007. 

Vi använder exemplet för att beräkna sparkvoten 2018, se Figur 3.3. Sparkvotens variation 

blir rimlig, variationsvidden är mindre och sambandet med disponibel inkomst är positivt. 

Sambandet är inte linjärt vilket inte heller kan förväntas, då sparkvoten också påverkas av 

övriga variabler.  

Figur 3.3 Beräknad sparkvot per län 2018, baserad på data enligt ekvation (16)  

  och kalibrerade parametrar 

 

Hur skiljer sig beräknad konsumtion per län från vad som redovisats i Tabell 2.1? För 8 län 

blir den beräknade konsumtionen lägre: Stockholm, Gotland, Halland, Dalarna, 

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten; för övriga 13 län blir den högre. Med 

andra ord, regional omsättningsstatistik medför att konsumtionen överskattas i 8 län och 

underskattas i övriga län. Det regionala mönstret är tydligt: Län med överskattad 

konsumtion är län med relativt stor besöksnäring 24  eller län med relativt stor 

nettoinpendling; nästintill alla län med underskattad konsumtion är län med relativt liten 

besöksnäring och nettoutpendling. 

3.2.1.2 Hushållens konsumtion per produkt och län 

Med beräknad konsumtion enligt ovan görs en fördelning på produkter, efter att total 

konsumtion har reducerats med dels bostadskonsumtionen, justerad enligt tidigare 

diskussion, dels de utländska besökarnas totala konsumtionsutgifter. Dessa 

 
22 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110F/Tab1DispInkN/ 
23 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0104/TillgOversiktReg/ 
24 Dessa definieras som län där antalet gästnätter per capita är över genomsnittet, se fotnot 20. 
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konsumtionsutgifter, i NR redovisade under COICOP 16, fördelas på produkter med 

uppgifter från TSA och fördelas på län med lämplig fördelningsnyckel. Här används länets 

andel av totalt antal gästnätter från utlandet25. 

Fördelningen på produkter utgår från den regionala omsättningsstatistikens data. För län 

med överskattad konsumtion ska data från den regionala omsättningsstatistiken 

nedjusteras, för län med underskattad konsumtion ska data uppjusteras. Men hur? I brist 

på befintligt underlag för att göra en välgrundad fördelning ser vi två huvudalternativ. 

Det ena är proportionell justering. Då antar vi att fördelningen enligt den regionala 

omsättningsstatistiken också speglar hur regioninvånarnas konsumtion fördelas på 

produkter. Det andra alternativet är att använda fördelningen för hela riket. Då antar vi att 

de olika produkterna har samma budgetandel i alla län. Det finns för- och nackdelar med 

båda alternativen. 

Fördelen med proportionell justering är att det finns ett samband mellan produktens andel 

av länets omsättning och produktens budgetandel för länets invånare. Men att sambandet 

skulle vara helt proportionellt är inte sannolikt. Ett illustrativt exempel är den beräknade 

budgetandelen för COICOP-grupp 9, rekreation och kultur, varor och tjänster. Baserad på 

regional omsättningsstatistik varierar produktgruppens beräknade budgetandel av övrig 

konsumtion mellan 18 procent, i Stockholms län, och 13 procent, i Södermanlands län26.   

COICOP-grupp 9, rekreation och kultur, varor och tjänster är ett exempel på produkter 

med hög inkomstelasticitet (med fastprisberäknade data 1980–2019 blir den skattade 

inkomstelasticiteten 2,2.). Det kan därför finnas skäl att anta ett positivt samband mellan 

denna budgetandel och disponibel inkomst per capita också på regional nivå. Det är alltså 

förväntat att budgetandelen ska vara högst i Stockholm. Det finns däremot ingen grund 

för att förvänta den lägsta budgetandelen i grannlänet Södermanland, som inte är det län 

som har lägst disponibel inkomst per capita. Sannolikt är den verkliga budgetandelen 

högre än 13 procent i Södermanland, och något lägre än 18 procent i Stockholm.  

För att om möjligt beräkna mer realistiska budgetandelar, med befintliga data, kan vi göra 

en sammanvägning av andel enligt proportionell justering och budgetandelen i riket. Ett 

exempel på en sådan sammanvägning visas i Tabell 3.1, där vi låter alternativen väga lika 

tungt. 

Finns det andra förutsättningar för att mer välgrundat uppskatta budgetandelarnas 

regionala variation? Om vi antar att budgetandelarna någorlunda stabilt varierar med 

befolkningens åldersstruktur, disponibel inkomst mm kan det kanske vara av intresse att 

titta på HUT-data för tidigare år? Ett bättre alternativ vore sådana data som baseras på 

registrerat konsumtionsmönster för länets invånare. Till exempel förefaller det vara 

tekniskt möjligt att kunna använda data för korttransaktioner, med uppgift om de inköp 

per ändamål som genomförs av alla kortinnehavare i respektive län27. 

 
25 Se fotnot 20. 
26 Beräkningen av budgetandelar baseras här på total konsumtion minus bostadskonsumtion, de utländska 

besökarnas konsumtion och utlandskonsumtionen för länets invånare. Länets bostadskonsumtion har 

förenklat skattats med bostadsstock och medelhyra. Utlandskonsumtionen är, enligt beskrivningen i avsnitt 

2.3.1, fördelad på län med hjälp av befolkningsstorlek i länen. 
27 Av vad vi förstått pågår det inom SCB ett projekt med uppdrag att ta fram en design som i stor utsträckning 

nyttjar alternativa datakällor, såsom kassaregister- och kortdata. 
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Tabell 3.1 Beräknad budgetandel per COICOP-grupp och län 2018. Budgetandel 

beräknad på konsumtion enligt fotnot 26, med vikt 0,5 för andel enligt 

proportionell justering och 0,5 för andel i riket. 

 

3.2.2 Offentlig konsumtion 
I avsnitt 2.3.2 har vi kortfattat beskrivit vad vi uppfattat vara den avsedda hanteringen av 

offentlig sektor i MRIOT. Utan ytterligare information har vi inte underlag för att 

kommentera hanteringen.  

3.2.3 Investeringar 
I avsnitt 2.3.3 har vi kortfattat beskrivit vad vi uppfattat vara den avsedda hanteringen av 

investeringar i MRIOT. Utan ytterligare information har vi inte underlag för att 

kommentera hanteringen. 

3.2.4 Utrikeshandel 

3.2.4.1 Utrikeshandel med varor 

Enligt beskrivningen i avsnitt 2.3.4.1 fördelas utrikeshandelsstatistiken (UHV) på län och 

bransch i två steg. I steg 1 kopplas UHV med företag/juridisk enhet (JE) i företagsdatabasen 

(FDB); i steg 2 fördelas insamlat värde proportionellt mot andelen anställda på 

arbetsställen inom en och samma JE. För företag med flera arbetsställen innebär denna 

fördelning att export och import per anställd förutsätts vara densamma för alla 

arbetsställen inom företaget. 

Ändamål COICOP grupp ¨01 ¨02 ¨03 ¨05 ¨06 ¨07 ¨08 ¨09 ¨10 ¨11 ¨12 Summa

01-Stockholms län 14,3% 4,0% 5,8% 8,2% 4,3% 18,2% 4,5% 17,1% 0,4% 9,5% 13,6% 100,0%

03-Uppsala län 16,8% 4,4% 5,6% 8,5% 4,6% 15,7% 4,9% 15,6% 0,5% 8,4% 14,9% 100,0%

04-Södermanlands län   17,5% 4,9% 4,9% 7,8% 4,6% 17,7% 4,7% 14,7% 0,5% 8,0% 14,7% 100,0%

05-Östergötlands län   16,2% 4,6% 5,1% 8,2% 4,4% 19,1% 4,7% 15,1% 0,4% 8,1% 14,0% 100,0%

06-Jönköpings län      16,9% 4,2% 5,1% 9,2% 4,6% 17,4% 4,7% 15,4% 0,5% 7,7% 14,4% 100,0%

07-Kronobergs län      16,7% 4,0% 4,9% 11,0% 4,8% 16,7% 4,8% 15,2% 0,5% 7,4% 14,1% 100,0%

08-Kalmar län          16,8% 4,6% 5,3% 9,5% 4,7% 15,9% 4,7% 16,5% 0,5% 7,6% 14,1% 100,0%

09-Gotlands län        17,6% 5,2% 4,5% 8,4% 4,6% 15,2% 4,5% 15,5% 0,5% 10,1% 13,9% 100,0%

10-Blekinge län        18,2% 4,3% 4,8% 8,1% 4,9% 15,7% 4,8% 16,5% 0,5% 7,6% 14,5% 100,0%

12-Skåne län           16,5% 4,1% 5,5% 8,7% 4,8% 16,8% 4,8% 15,7% 0,5% 8,1% 14,5% 100,0%

13-Hallands län        16,2% 4,1% 6,2% 9,6% 4,4% 16,2% 4,4% 16,1% 0,4% 7,9% 14,4% 100,0%

14-Västra Götalands län 16,7% 4,5% 5,7% 8,3% 4,7% 17,2% 4,6% 15,8% 0,4% 8,4% 13,7% 100,0%

17-Värmlands län       18,7% 5,0% 5,0% 9,0% 4,7% 16,7% 5,0% 15,1% 0,5% 7,0% 13,3% 100,0%

18-Örebro län          16,2% 4,5% 5,0% 8,6% 4,6% 17,4% 4,8% 15,8% 0,5% 8,2% 14,5% 100,0%

19-Västmanlands län    16,8% 4,5% 5,2% 9,2% 4,7% 16,4% 4,6% 15,1% 0,5% 8,1% 14,9% 100,0%

20-Dalarnas län        17,0% 5,0% 5,0% 9,4% 4,7% 16,0% 4,6% 16,4% 0,5% 7,7% 13,7% 100,0%

21-Gävleborgs län      17,1% 4,6% 5,0% 8,6% 4,6% 16,8% 4,7% 14,9% 0,5% 8,6% 14,6% 100,0%

22-Västernorrlands län 16,7% 5,0% 4,8% 8,6% 4,4% 19,1% 4,5% 14,9% 0,4% 7,7% 14,0% 100,0%

23-Jämtlands län       17,2% 5,3% 4,1% 7,9% 4,6% 19,3% 4,6% 16,6% 0,5% 7,5% 12,4% 100,0%

24-Västerbottens län   16,9% 5,2% 5,2% 8,4% 4,6% 17,8% 4,8% 14,7% 0,5% 7,8% 14,1% 100,0%

25- Norrbottens län     16,9% 5,0% 4,7% 8,8% 4,6% 18,2% 4,6% 16,3% 0,5% 7,1% 13,3% 100,0%

Riket 16,2% 4,4% 5,4% 8,6% 4,6% 17,4% 4,7% 16,0% 0,4% 8,4% 14,0% 100,0%

COICOP-grupper 01 livsmedel och alkoholfria drycker

02 alkoholhaltiga drycker och tobak

03 kläder och skor

05 möbler, inredningsartiklar, hushållsutr. o förbrukn.varor

06 hälso- och sjukvård

07 transporter och fordon

08 post- och telekommunikationer

09 rekreation och kultur, varor och tjänster

10 utbildning

11 restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice

12 övriga varor och tjänster



Multiregionala input-outputanalyser – i dag och i morgon 36/83 

 

 

 

Ett sådant antagande verkar inte helt realistiskt. För företag med flera arbetsställen är det 

mer sannolikt att de fyller olika speciella funktioner inom företaget. Med data från 

Yrkesregistret (YREG) är det möjligt att förenklat uppskatta fördelningen av anställda på 

olika funktioner för arbetsställen inom ett företag. Det kan till exempel förefalla rimligt att 

fördela ett företags varuexport med anställda i varuhanterande funktioner vid företagets 

arbetsställen. I Anderstig et al (2015), Appendix 1, beskrivs en ansats där YREG i 

kombination med mikrodata från FDB, IVP och INFI används för att, bland annat, fördela 

export och import på arbetsställen i olika regioner. En tillämpning för MRIO är dock 

förknippad med (förhindras av) två avgörande problem. 

Det första problemet följer av tidigare beskrivning i avsnitt 2.2 att den detaljerade 

branschstatistiken från FDB fördelas till arbetsställen (lokala verksamhetsenheter) på 

samma sätt som UHV, dvs. med de lokala verksamhetsenheternas andelar av antalet 

anställda. Det andra problemet är att UHV inte innehåller uppgifter om hur mycket av 

varan har producerats i Sverige. 

I avsnitt 2.3.4.1 beskrivs att det inte går att koppla UHV till FDB för vissa delar av den 

handel som görs med länder utanför EU, samtidigt som fördelningen av införsel och 

utförsel på län och bransch bestäms helt av de uppgifter om företagen som finns i FDB. Av 

vad vi förstår måste den regionala fördelningen av export och import i MRIO kompletteras 

med den handel som inte kunnat kopplas till FDB, för att få överensstämmelse med NR:s 

uppgifter. En sådan komplettering kan göras med en enkel proportionell justering av 

befintliga UHV-data i FDB, baserad på varugruppskod. 

3.2.4.2 Utrikeshandel med tjänster 

Av beskrivningen i avsnitt 2.3.4.2 framgår att Sveriges utrikeshandel med tjänster (UHT) 

fördelas på län på motsvarande sätt som UHV – fördelningen på län och bransch görs 

proportionellt mot andelen anställda på arbetsställen inom en och samma JE (juridisk 

enhet/företag) som ingår i UHT. På motsvarande sätt bestäms fördelningen helt av de 

uppgifter om företagen som finns i FDB.  

Av de tre huvudaggregaten i UHT – Transporter, Resor och Övriga tjänster – kan den 

absoluta huvuddelen av Transporter och Övriga tjänster fördelas genom uppgifter i FDB. 

Huvudaggregatet Resor uppskattas i huvudsak med data för korttransaktioner och dessa 

data ingår inte i fördelningen. Själva ”resandet” ingår i Transporter medan Resor främst 

avser boende, mat mm, dvs. utgifter i Sverige för utländska besökare (export av tjänster) 

och utgifter i utlandet för svenska besökare (import av tjänster). Av den totala 

tjänstehandeln 2018 utgör Resor 14 procent av den totala tjänsteexporten på drygt 623 

miljarder, och 21 procent av den totala tjänsteimporten på 630 miljarder.  

Den regionala fördelningen av UHT måste således kompletteras med Resor. En enkel 

fördelning för export av Resor kan göras med data som nämnts tidigare, länets andel av 

totalt antal gästnätter från utlandet28. Till den del som import av Resor avser svenska 

turisters konsumtion utomlands framgår i avsnitt 2.3.1 att den för närvarande fördelas på 

län med hjälp av befolkningsstorlek i länen. För den totala importen av Resor menar vi att 

den regionala fördelningen av relevanta kategorier inom aggregatet Transporter skulle 

kunna fungera som en lämplig fördelningsnyckel. 

 
28 Se fotnot 20. 
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3.3 Interregional handel 

3.3.1 Varugrupper 
MRIO-tabeller för interregional handel med varor beräknas med hjälp av flera olika 

datakällor. Då tillgången till data över empiriska varu- och handelsflöden är begränsad är 

det svårt att estimera handelsflöden mellan enskilda län separat då problemet generellt är 

statistiskt underbestämt. Detta gör att man i stället behöver använda statistiska metoder 

där data från flera olika datakällor kombineras. Till skillnad från flera andra länder har 

Sverige tillgång till nationella varuflödesundersökningar som beskriver näringslivets 

varutransporter inom landet och utrikes. Varuflödesundersökningen (VFU) är en 

urvalsundersökning av varusändningar till och från svenska arbetsställen. 29 Baserat på 

insamlat datamaterial estimeras matriser för varusändningar mellan olika län uppdelat på 

ett tiotal olika varugrupper.30 Detta skapar möjlighet för estimering av MRIO-tabeller som 

saknas i många andra länder. 

3.3.1.1 Jämförelse av metoder för estimering av MRIO-tabeller 

Syftet med följande avsnitt är att undersöka och jämföra metoder för att konstruera MRIO-

tabeller baserat på VFU-data, regionala Raps-data för tillgång och användning uppdelat 

på län och bransch samt olika avståndsmått. Skattningarna i dessa beräkningsexempel är 

baserade på SCB-data för 2016. VFU-data för riktade inrikes varusändningar 2016 visas i 

Tabell 2.3. De metoder som jämförs är RAS-balansering från VFU-estimat för varuflöden, 

entropimaximering samt modeller baserade på estimerade gravitationsmodeller. 

Först, utan tillgång till andra data än rad- och kolumnsummor kan en naturlig 

utgångspunkt vara att fördela handelsflöden mellan samtliga län proportionerligt baserat 

på uppgifter om totalt utbud och total efterfrågan i respektive län. 

�̃�0
𝑟𝑠 =

𝐷𝑠∙𝑋𝑟

𝑋𝑡𝑜𝑡     (17) 

där ∑ 𝑋𝑟
𝑟 = ∑ 𝐷𝑠

𝑠 = 𝑋𝑡𝑜𝑡. 

Metoden motsvarar det resultat som fås genom RAS-balansering med en à priori matris 

med samma värde i varje cell. Denna fördelning kan antingen göras aggregerat för 

samtliga varugrupper eller med separata data per varugrupp. 

�̃�𝐷0
𝑟𝑠 = ∑

𝐷𝑖
𝑠∙𝑋𝑖

𝑟

𝑋𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑖     (18) 

och ∑ 𝑋𝑖
𝑟

𝑟 = ∑ 𝐷𝑖
𝑠

𝑠 = 𝑋𝑖
𝑡𝑜𝑡 är totala handelsflöden för respektive varugrupp 𝑖. 

I ovanstående metod utnyttjas enbart information om utbud och efterfrågan på länsnivå. 

En invändning mot denna ansats är att metoden inte tar hänsyn till avstånd mellan länen 

och annan tillgänglig information om handelsmönster. En fråga är därför om mer 

information kan utnyttjas för att förbättra estimeringen. En sådan möjlighet är att använda 

varuflöden från VFU som à priori matris i RAS-balanseringen. 

 
29 Trafikanalys (2016). 
30 En skillnad mellan MRIO-tabeller för handelsflöden och VFU-tabeller för varuflöden är att VFU-tabellerna 

förutom transporter mellan säljare och köpare (P→C) även innehåller transporter till och från mellanliggande 

lager (P→W→C). Varuflöden i VFU-tabellerna kan därför i vissa fall vara dubbelräknade jämfört med 

motsvarande handelsflöden i MRIO-tabellerna. 
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(1) RAS-balansering av handelsflöden från VFU-data 

Trafikverket har använt gravitationsmodeller estimerade på VFU-data för att skatta 

varuflöden för godstransporter (PWC-matriser) mellan Sveriges 290 kommuner för 15 

varugrupper. En liknande metod kan användas för att estimera MRIO-tabeller för flöden 

av varor och tjänster mellan Sveriges 21 län.  

Den första metoden som undersöks är att använda observationerna i VFU som à 

priorimatris och skala om värdena i matrisen med RAS-balansering för att ta hänsyn till 

tillgång och användning i respektive län. Denna metod ger en matris som i stor 

utsträckning bevarar den VFU-matrisens struktur men uppfyller restriktionerna för 

matrisens rad och kolumnsummor. 

RAS-balanseringen är en iterativ metod som producerar en matris för handelsflöden 𝑋𝑟𝑠 

baserat på en à priorimatris (här 𝑉𝐹𝑈𝑟𝑠) samt bestämda rad 𝐷𝑠 och kolumnsummor 𝑋𝑟.  

�̂�𝑟𝑠 = 𝑅𝐴𝑆(𝑉𝐹𝑈𝑟𝑠, 𝐷𝑠, 𝑋𝑟)   (19) 

där 

𝑉𝐹𝑈𝑟𝑠 = varuflöde från region 𝑟 till region 𝑠 från VFU-data 

𝑋𝑟𝑠 = handelsflöde från region 𝑟 till region 𝑠 

𝑋𝑟 = tillgång i region 𝑟  

𝐷𝑠 = användning i region 𝑠 

samt ∑ 𝑋𝑟
𝑟 = ∑ 𝐷𝑠

𝑠 = 𝑋𝑡𝑜𝑡 som är total tillgång och användning i hela landet. 

RAS-balanseringen kan antingen göras för alla varugrupper aggregerat eller uppdelat på 

separata varugrupper. 

I Bilaga 1 visas tabeller för handelsmatriser estimerade med de olika metoderna. Figur 3.4 

visar procentuell skillnad mellan MRIO-tabeller som är skapade med flera olika metoder. 

Handelsmatrisen 𝑋𝐷𝑂
𝑟𝑠  är beräknad genom proportionell fördelning av tillgång och 

användning i respektive län. Matrisen 𝑋𝐷𝑂
𝑟𝑠  är på motsvarande sätt beräknad genom en 

proportionell fördelning av tillgång och efterfrågan för respektive varugrupp och därefter 

aggregerad. Skillnaden mellan dessa är relativt liten med en medianavvikelse på 2.1 

procentenheter. Matrisen 𝑋𝑉
𝑟𝑠 är beräknad genom RAS-balansering av VFU-matrisen och 

𝑋𝐷𝑉
𝑟𝑠  är motsvarande matris som skapats genom RAS-balansering av enskilda varuflöden.  

Figur 3.4 (Skillnad% XDV-XV) visar att de RAS-balanserade handelsmatriserna för många 

relationer skiljer sig beroende på om RAS-balanseringen sker på aggregerad nivå eller 

uppdelat på enskilda varugrupper. Bland annat syns stora skillnader i flöden till och från 

Gotland (län 09) där effekten av enskilda varugrupper gör stor skillnad på hur de totala 

flödena fördelar sig. Medianavvikelsen mellan matriserna är ungefär 6.4 procentenheter. 

De sista två delfigurerna visar skillnaden mellan att använda VFU-data som à priori matris 

och att inte göra det. Både aggregerad och uppdelat på varuflöden är skillnaden mycket 

stor med en medianavvikelse på i båda fallen runt -40 procentenheter. Dessa stora 

skillnader illustrerar betydelsen av att använda en lämplig à priori matris i RAS-

balanseringen. 
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Figur 3.4 Skillnader mellan de RAS-balanserade handelsmatriserna. 

 

Anmärkning: Procentuell skillnad mellan MRIO-tabeller genererade med fyra metoder. Raderna 

och kolumnerna motsvarar de länsnummer som visas i tabellerna i Bilaga 1 

Genom att genomföra RAS-balanseringen på enskilda varugrupper kan metoden utnyttja 

mer tillgänglig information jämfört med om RAS-balanseringen enbart sker på aggregerad 

nivå. För vissa län och länsvisa relationer har detta metodval mycket stor effekt. 

(2) Entropimaximering baserat på VFU-data 

En annan möjlig metod för att estimera handelsmatriser från VFU-data är att använda 

entropimaximering. 

min
𝑥

∑ ∑ 𝑥𝑟𝑠 ∙ ln (
𝑥𝑟𝑠

𝑥𝑟𝑠
0 )𝑛

𝑠=1
𝑛
𝑟=1    (20a) 

givet att 

∑ 𝑥𝑟𝑠
𝑛
𝑟=1 = 𝐷𝑠 , 𝑠 = 1, … , 𝑛   (20b) 

∑ 𝑥𝑟𝑠
𝑛
𝑠=1 = 𝑋𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛   (20c) 

𝑥𝑟𝑠 ≥ 0, 𝑠 = 1, … , 𝑛, 𝑟 = 1, … , 𝑛  (20d) 

Som indata till modellen använder vi samma à priorimatris som för den aggregerade RAS-

balanseringen, dvs. 𝑥𝑟𝑠
0 = 𝑉𝐹𝑈𝑟𝑠 . Vi minimerar därefter informationsfunktionen (20a) 

numeriskt givet bivillkoren (20b-20d). En jämförelse av handelsmatriserna baserat på 

entropimaximering med motsvarande matris baserat på RAS-balansering med VFU-flöden 

som à priorimatris visar att metoderna med några få undantag ger mycket lika resultat. 

För de flesta värden är skillnaden mindre än en procent. Stora avvikelserna förekommer 

enbart för de relationer där VFU-flödena är noll och beror på numerisk instabilitet vid 

entropimaximeringen för handelsrelationer där 𝑥𝑟𝑠
0  är nära noll.31 

En fördel med att använda entropimaximering jämfört med RAS-balansering är att man 

på ett enkelt sätt kan lägga restriktioner på flöden i enskilda celler för att exempelvis ta 

hänsyn till känd information. En nackdel är att metoden är mer beräkningsintensiv. 

(3) Statistisk analys av gravitationsmodeller 

Ytterligare en möjlig ansats för att generera handelsmatriser är att använda 

gravitationsmodeller för att beräkna handelsflöden 𝑋𝑖
𝑟𝑠 genom att statistiskt estimera en 

funktion för 𝑋𝑖
𝑟𝑠 givet tillgång 𝑋𝑖

𝑟, användning 𝐷𝑖
𝑠 och en avståndsmatris 𝑑𝑟𝑠. Modellen i 

 
31 Se McDougall (1999) för en fördjupad diskussion om sambandet mellan entropimaximering och 

RAS-balansering. 
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denna analys är baserad på Fischer & Griffith (2008) där det förväntade handelsflödet för 

varugrupp 𝑖 mellan två län 𝑟 och 𝑠 antas ha formen: 

𝑋𝑖
𝑟𝑠 = 𝑘𝑖 ∙ 𝑋𝑟

𝑖

𝛽𝑋𝑖  ∙ 𝐷𝑠
𝑖

𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝑑𝑟𝑠𝛼𝑖 ∙ 𝜀𝑖
𝑟𝑠  (21) 

där 𝑘𝑖  är en proportionalitetskonstant, 𝛽𝑋𝑖
, 𝛽𝐷𝑖

 och 𝛼𝑖  är parametrar, 𝑑𝑟𝑠 är avståndet 

mellan 𝑟 och 𝑠 och 𝜀𝑖
𝑟𝑠 är en slumpterm. 

En svårighet vid estimering av dessa funktionssamband är att vi inte känner till de verkliga 

handelsflödena 𝑋𝑖
𝑟𝑠. Däremot är det möjligt att skapa simulerade data genom att använda 

beräknade handelsflöden från RAS-balanseringen �̂�𝑖
𝑟𝑠  baserat på varuflöden från VFU-

undersökningen. 

Om vi antar att slumptermen har en log-normal fördelning kan vi logaritmera ekvation 

(21) för att erhålla: 

ln 𝑋𝑖
𝑟𝑠 = ln 𝑘𝑖 + 𝛽𝑋𝑖

∙ ln 𝑋𝑖
𝑟 + 𝛽𝐷𝑖

∙ ln 𝐷𝑖
𝑠 + 𝛼𝑖 ∙ ln 𝑑𝑟𝑠 + ln 𝜀𝑖

𝑟𝑠 (22) 

I den inledande analysen använder vi som avståndsmått viktad restid med bil mellan 

respektive län, se Bilaga 1.  

Tabell 3.2 Estimerade gravitationsmodeller för handelsflöden mellan län uppdelat 

   på respektive varugrupper baserat på data för 2016. 

Para-

meter 

Alla Transport-

medel 

Petro-

leum 

Trä Livs-

medel 

Kemi 

gummi 

Malm Textil Maski-

neri 

Jord 

skog 

Minerai- 

produkter. 

Stål 

metall 

Övrig till-

verkning 

𝑘 1,3136 

(0,169) 

-5,0664 

(0,000) 

1,0265 

(0,150) 

3,4606 

(0,000) 

1,1775 

(0,216) 

0,7245 

(0,395) 

3,9428 

(0,000) 

1,0393 

(0,026) 

-0,8495 

(0,411) 

8,5797 

(0,000) 

2,7944 

(0,001) 

1,5577 

(0,107) 

-2,4438 

(0,030) 

𝛽𝑋𝑖
 0,0631 

(0,896) 

1,1905 

(0,000) 

0,5448 

(0,000) 

-0,3755 

(0,025) 

0,1043 

(0,539) 

0,5991 

(0,001) 

-0,1969 

(0,076) 

0,2643 

(0,035) 

0,8821 

(0,000) 

-0,9052 

(0,000) 

0,5015 

(0,002) 

0,0950 

(0,666) 

-0,1570 

(0,623) 

𝛽𝐷𝑖
 1,0541 

(0,033) 

0,2341 

(0,041) 

0,2801 

(0,000) 

1,2624 

(0,000) 

1,1277 

(0,000) 

0,4832 

(0,000) 

0,7489 

(0,000) 

0,2903 

(0,011) 

0,3339 

(0,008) 

2,0577 

(0,000) 

0,6813 

(0,000) 

1,0941 

(0,000) 

1,2424 

(0,000) 

𝛼𝑖 -1,0990 

(0,000) 

-0,6353 

(0,000) 

-0,8013 

(0,000) 

-1,1332 

(0,000) 

-1,2634 

(0,000) 

-0,9556 

(0,000) 

-0,9998 

(0,000) 

-0,4132 

(0,000) 

-0,8719 

(0,000) 

-2,6041 

(0,000) 

-1,4508 

(0,000) 

-1,2627 

(0,000) 

-0,4574 

(0,000) 

R2 0,497 0,456 0,522 0,437 0,577 0,549 0,292 0,282 0,490 0,602 0,537 0,550 0,306 

R2-adj 0,493 0,452 0,519 0,433 0,575 0,546 0,287 0,277 0,487 0,599 0,534 0,547 0,302 

F-stat 144 122 159 113 199 178 60 57 140 221 169 178 64 

p-

värde 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

I Tabell 3.2 visas estimerade gravitationsmodeller för handelsflöden mellan län uppdelat 

på varugrupper med en avståndsmatris baserad på viktad restid i minuter med bil mellan 

respektive län. Tabellen visar att den estimerade parametern för avståndsberoendet skiljer 

sig åt mellan olika varugrupper. En residualanalys av den estimerade 

gravitationsmodellen för alla varugrupper visar att residualerna är störst för 

handelsflöden mellan närliggande län. Störst avvikelse mellan den statistiska modellen 

och enbart RAS-balansering av VFU-flöden sker för interregional handel i Stockholm. 

I Bilaga 1 visas en handelsmatris baserat på estimerade handelsflöden från gravitations-

modellen för alla varugrupper. Tabellen visar stora skillnader för bland annat Stockholms 

län och Västra Götalands län. Detta indikerar att gravitationsmodellen har svårt att hantera 

de största länen på ett jämförbart sätt som görs vid direkt RAS-balansering baserat på VFU-

data. På motsvarande sätt finns stora skillnader för intraregional handel mellan 

metoderna. Detta kan indikera att avståndsparametern i gravitationsmodellen inte fångar 

avståndsberoendet på ett adekvat sätt. Detta mönster framgår också i analysen av 

avståndskänsligheten i tidigare avsnitt. 
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För att hantera detta kan antingen den statistiska modellen modifieras genom att införa 

linjära bivillkor i skattningen av gravitationsmodellen alternativt använda den estimerade 

modellen som à priori matris i en RAS-balansering.32 Även efter RAS-balansering avviker 

handelsmatriserna baserat på gravitationsmodellen kraftigt från motsvarande 

handelsmatriser baserat på RAS-balanserade VFU-flöden. Framför allt är skillnaderna 

stora för Stockholms län och Västra Götalands län samt för flöden inom län. 

Som ett alternativ till restid med bil kan även andra avståndsmått användas. Exempel på 

möjliga avståndsmatriser kan förutom restid med bil, omfatta avstånd i km per varuvärde 

eller någon form av modellberäknad genomsnittlig transport- eller logistikkostnad. I figur 

3.5 visas en jämförelse mellan beräknad avståndskänslighet för tre olika avståndsvariabler. 

Den övre plotten motsvarar den figur som visas i Figur 2.2. I övriga två plottar har 

avståndsvariabeln bytts ut mot genomsnittliga transport- och logistikkostnader per 

transporterat ton och genomsnittlig transportkostnad per transporterat ton från Samgods 

1.2 basscenario. I detta exempel är kostnaderna beräknade för samtliga varugrupper. 

Plottarna visar att avståndskänsligheten uppvisar samma form för samtliga tre 

avståndsmått. En enkel statistisk analys visar också att det finns ett positivt samband 

mellan avstånd mätt som restid med bil och genomsnittlig kostnad per ton. Sambandet är 

starkare för enbart genomsnittlig transportkostnad än om både transport- och 

logistikkostnader ingår. En förklaring för detta är att logistikkostnaderna omfattar många 

kostnadsposter som är icke-avståndsberoende som utformningen av logistiksystemet med 

terminaler för samlastning. 

 
32 Se Fischer och Griffith (2016) för en diskussion av gravitationsmodeller med begränsningsvillkor. 
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Figur 3.5 Samband mellan avståndskänslighet och skattat avstånd mellan län. 

  Jämförelse mellan restid med bil, genomsnittliga transport- och  

  logistikkostnader samt genomsnittliga transportkostnader i Samgods 1.2  

  basscenario.  

 

Källa: SCB, Raps, Trafikverket, egen beräkning. 

Kostnaden för att transportera en vara mellan två platser nära två terminaler kan vara lägre 

än motsvarande kostnad för två platser långt ifrån en terminal även om det geografiska 

avståndet mellan de två första platserna är mindre än för de två senare. Statistiska analyser 

av gravitationsmodeller estimerade med de tre olika avståndsmåtten (restid med bil, 

genomsnittlig transport- och logistikkostnad samt genomsnittlig transportkostnad) ger 

liknande resultat vilket är rimligt då korrelationen mellan de tre olika avståndsmåtten är 

hög. 

Sammantaget visar de statistiska analyserna på flera svårigheter med att använda 

gravitationsmodeller för att estimera handelsflöden. Dels saknas en bra oberoende variabel 

för de statistiska skattningarna. I detta exempel använde vi RAS-balanserade VFU-flöden 

som en proxy för de riktiga flödena. Residualanalysen visar även att gravitationsmodellen 

har svårigheter med att på ett korrekt sätt fånga handelsflöden inom län samt för stora 

regioner (Stockholms och Västra Götalands län). En möjlig väg kan vara att utnyttja data 

och metoder som användes vid estimeringen av varuflöden mellan län i VFU genom ett 

fördjupat samarbete mellan SCB och Trafikanalys. Liknande modeller som används vid 
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estimering av varuflöden bör kunna användas för att estimera handelsflöden. En lärdom 

från estimeringen av PWC-matriser är dock att konfidensintervallen för skattningarna i 

många fall är mycket stora.33 

3.3.1.2 Konfidensintervall i VFU-data 

De varuflöden som estimerats i VFU beskriver värdet av varor som skickas mellan företag, 

organisationer och konsumenter inom och mellan län. Bortsett från situationer då varorna 

skickas via mellanliggande lager (och därför dubbelräknas jämfört med motsvarande 

handelsflöden) bör varusändningarna i VFU-matrisen överensstämma med 

handelsflödena i MRIO-matrisen. Som visas i avsnitt 0 finns flera faktorer som gör att 

denna överensstämmelse inte är perfekt. 

Till de skattade varuflöden 𝑣𝑓𝑢𝑟𝑠  i VFU-tabellerna finns beräknade 95%-iga 

konfidensintervall 𝑘𝑖𝑟𝑠. En fråga är därför i vilken utsträckning tillgång och efterfrågan går 

att återfinna inom dessa konfidensintervall? En möjlig metod för att estimera 

handelsmatriser är därför att utgå ifrån gränserna från dessa konfidensintervall och 

undersöka om det går att hitta handelsmatriser som uppfyller villkoren för tillgång och 

efterfrågan inom dessa intervall. Detta kan göras genom att formulera ett 

entropimaximeringsproblem med bivillkor att samtliga flöden måste befinna sig inom 

respektive konfidensintervall för motsvarande VFU-flöde. Ekvationerna i (20) skulle då 

kunna utökas med följande bivillkor: 

min
𝑥𝑟𝑠

∑ ∑ 𝑥𝑟𝑠 ∙ ln (
𝑥𝑟𝑠

𝑥𝑟𝑠
0 )𝑛

𝑠=1
𝑛
𝑟=1    (23a) 

givet att 

∑ 𝑥𝑟𝑠
𝑛
𝑟=1 = 𝐷𝑠 , 𝑠 = 1, … , 𝑛   (23b) 

∑ 𝑥𝑟𝑠
𝑛
𝑠=1 = 𝑋𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛   (23c) 

𝑥𝑟𝑠 ≥ 0, 𝑠 = 1, … , 𝑛, 𝑟 = 1, … , 𝑛  (23d) 

𝑘𝑖𝑟𝑠
− ≤ 𝑥𝑟𝑠 ≤ 𝑘𝑖𝑟𝑠

+ , 𝑠 = 1, … , 𝑛, 𝑟 = 1, … , 𝑛  (23f) 

där 𝑘𝑖𝑟𝑠
− = 𝑣𝑓𝑢𝑟𝑠 − 𝑘𝑖𝑟𝑠 och 𝑘𝑖𝑟𝑠

+ = 𝑣𝑓𝑢𝑟𝑠 + 𝑘𝑖𝑟𝑠. 

Ett nödvändigt villkor för att en lösning ska existera är att bivillkoren för rad- och 

kolumnsummor (𝐷𝑠 och 𝑋𝑟) är inom de summerade rad- och kolumnsummorna för övre 

och undre konfidensintervallen 𝑘𝑖𝑟𝑠
+  respektive 𝑘𝑖𝑟𝑠

− . 

∑ 𝑘𝑖𝑟𝑠
+𝑛

𝑟=1 ≥ 𝐷𝑠 , 𝑠 = 1, … , 𝑛   (24ª) 

∑ 𝑘𝑖𝑟𝑠
−𝑛

𝑟=1 ≤ 𝐷𝑠 , 𝑠 = 1, … , 𝑛   (24b) 

∑ 𝑘𝑖𝑟𝑠
+𝑛

𝑠=1 ≥ 𝑋𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛   (24c) 

∑ 𝑘𝑖𝑟𝑠
−𝑛

𝑠=1 ≤ 𝑋𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛   (24d) 

Figur 3.6 visar en jämförelse mellan tillgång och användning på länsnivå för varugruppen 

Maskiner och motsvarande summerade varuflöden från VFU-data. Den röda linjen visar 

 
33 Se bland annat Anderstig et al (2015) samt Edwards et al (2019) för mer information om estimering av 

PWC-matriser baserat på varuflödesdata. 
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restriktioner för rad och kolumnsummor. De svarta linjerna visar summerade övre 

respektive undre 95% konfidensintervall för motsvarande VFU-matris. För de flesta 

parvisa län och varugrupper återfinns tillgång och efterfrågan inom det summerade 

konfidensintervallet. För ett fåtal län ryms dock inte tillgång och användning inom 

intervallet. Detta betyder att det för varugruppen Maskiner 2016 inte går att hitta en 

lösning till det utökade problemet (23a-23f). 

Figur 3.6 Länsvis tillgång och användning av Maskiner 2016. Den röda linjen visar 

  tillgång och användning enligt SCB motsvarande rad- och  

  kolumnsummor i RAS-balanseringen. Svarta linjer visar summerade  

  övre och undre konfidensintervall för motsvarande VFU-matris. 

 

Exemplet visar att det inte alltid är möjligt att på varugruppsnivå skapa en flödesmatris 

som både uppfyller villkoren för tillgång och efterfrågan (rad och kolumnsummor) och 

ryms inom VFU-matrisens konfidensintervall. Detta gör att metoden beskriven i ekvation 

(23a-23f) inte alltid ger en godkänd lösning. 
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Metoden behöver därför utvecklas för att för både ta hänsyn till osäkerhet i VFU-

skattningarna och villkoren för rad och kolumnsummor. Metoden bör så långt möjligt 

utnyttja tillgänglig VFU-data men samtidigt ta hänsyn till att den bygger på en gles 

undersökning med luckor som behöver fyllas med lämpliga à priorivärden. Mer forskning 

krävs för att utveckla en metod för denna sammanvägning. 

3.3.1.3 Avslutande kommentarer 

Metodjämförelsen visar på betydelsen av att använda lämpliga à priorimatriser vid RAS-

balanseringen. Resultatet kan även förbättras genom att utnyttja information om tillgång 

och efterfrågan för underliggande varugrupper. Detta talar för att RAS-balansering av 

handelsflöden för disaggregerade varugrupper är att föredra framför en RAS-balansering 

på aggregerad nivå. 

Som underlag för RAS-balanseringen har regionala data över tillgång och efterfrågan på 

länsnivå uppdelat på olika varugrupper använts tillsammans med à priorimatriser 

baserade på observationer med VFU 2016 som primär datakälla.34 Utöver detta har även 

flera andra datakällor använts. En erfarenhet som lyfts fram i rapporten är betydelsen av 

fördjupade empiriska undersökningar av varugrupper för vilka det är svårt att hitta 

generella samband. Detta kan exempelvis gälla flöden av specifika varugrupper som är 

starkt beroende av branschstrukturer och logistiksystemets utformning. 

En möjlig väg framåt för estimeringen av MRIO-matriser är därför att utnyttja det arbete 

som genomförs inom ramen för Varuflödesundersökningen för att estimera MRIO-

matriser och PWC-matriser samtidigt genom ett fördjupat samarbete mellan Trafikanalys 

och SCB. Genom att utnyttja regionalekonomiska data för exempelvis tillgång och 

efterfrågan på varugruppsnivå kan detta även förbättra estimeringen av PWC-matriserna. 

För de år då ingen ny Varuflödesundersökning genomförts kan MRIO-matriserna 

uppdateras genom RAS-balansering på disaggregerad varugruppsnivå med tidigare års 

handelsmatriser som à priorimatriser och uppdaterade data för länsvis tillgång och 

efterfrågan. En enkel algoritm för detta visas nedan. 

𝑀𝑅𝐼𝑂𝑡 = ∑ 𝑀𝑅𝐼𝑂𝑖
𝑡

𝑖     (25a) 

𝑀𝑅𝐼𝑂𝑖
𝑡 = 𝑅𝐴𝑆(𝑀𝑅𝐼𝑂𝑖

0 , 𝐷𝑖
𝑡 , 𝑋𝑖

𝑡)   (25b) 

där 

𝑀𝑅𝐼𝑂𝑡   = matris med handelsflöde för år 𝑡 

𝑀𝑅𝐼𝑂𝑖
𝑡   = matris med handelsflöde för varugrupp 𝑖 för år 𝑡 

𝑀𝑅𝐼𝑂𝑖
𝑡   = matris med handelsflöde för varugrupp 𝑖 skapad i samband med senaste VFU 

𝐷𝑖
𝑡   = användning av varugrupp 𝑖 för år 𝑡 

𝑋𝑖
𝑡 = tillgång av varugrupp 𝑖 för år 𝑡 

 
34 Edwards et al (2019). 
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3.3.2 Tjänstegrupper 
I inledningen till avsnitt 2.4 beskrivs den generella ansatsen att uppskatta interregional 

handel för både varor och tjänster. De faktorer som teoretiskt bestämmer handelsflöden 

för en produkt i är samma för varor och tjänster: tillgång i region r, användning i region s 

och den specifika kostnad som är förknippad med handel i relationen r - s för produkt i.  

Men förutsättningarna för den empiriska uppskattningen av handelsflöden är olika för 

varor och tjänster. Varuhandeln uppskattas med stöd av à priori matriser baserade på VFU, 

medan det inte finns motsvarande à priori-matriser tillgängliga för tjänstehandel. Vidare, 

medan all varuhandel i relationen r - s är förknippad med transportkostnader gäller inte 

motsvarande för all tjänstehandel; för tjänstegrupper inom kategori 1, gränsöverskridande 

handel, antas det inte finnas någon transportkostnad förknippad med handeln.  

Tjänstehandel för tjänstegrupper inom kategori 2 och 3, konsumtion respektive leverans 

av tjänster utanför den egna regionen, är däremot förknippad med transportkostnader, 

dvs. resekostnader. I MRIO-2 har reskostnadskänsligheten uppskattats mycket förenklat 

med ledning av en à priori matris baserad på registrerad arbetspendling, som därefter 

kalibrerats för representativa produkter för respektive tjänstegrupp. 

Med vilka data skulle dessa à priori matriser kunna förbättras? En potentiell datakälla är 

de nationella resvaneundersökningar RVU som har genomförts sedan flera år. I motsats 

till VFU kan RVU inte användas för att uppskatta handel för specifika produktgrupper. 

Men RVU innehåller data för två ärendetyper som eventuellt skulle kunna bli underlag för 

à priori matriser för representativa produkter, inköpsresor för kategori 2, och tjänsteresor 

för kategori 3. Inför en tredje fas av MRIO bör myndigheterna Trafikanalys och 

Trafikverket kontaktas för att grundligt utreda om och hur denna potentiella datakälla kan 

användas.   

Samma fråga som ovan kan ställas också avseende tjänstegrupp 1, gränsöverskridande 

handel: Med vilka data skulle dessa à priori matriser kunna förbättras? Som vi har beskrivit 

i avsnitt 2.4.2.2 innehåller grundmodellen för gränsöverskridande handel inga andra 

faktorer än tillgång i region r och användning i region s, dvs. det antas inte finnas någon 

specifik kostnad förknippad med handel i relationen r - s. À priori matrisen är per 

definition balanserad. För att hitta alternativ till denna enkla grundmodell kan det vara 

lämpligt att först indela gränsöverskridande handel i två underkategorier, transporter 

respektive tjänstehandel baserad på IKT.   

Transporter, dvs. transporttjänster, avser dels godstransporter, dels persontransporter. För 

godstransporter handlar det inte så mycket om att uppskatta en à priori matris utan om att 

fördela transportmarginalerna på basis av balanserade matriser för varuhandeln. Det är 

åter en uppgift som förutsätter ett nära samarbete med Trafikanalys och Trafikverket. För 

persontransporter är uppgiften att från transportutförare och ansvariga myndigheter 

inhämta trafikdata för att skatta à priori-matriser.  

Tjänstehandel baserad på IKT kan indelas i två kategorier, (a) kommunikationstjänster 

(telekommunikation), (b) sådan tjänstehandel som i varierande grad kan fördelas på IKT-

baserad handel och/eller handel baserad på tjänsteresor, till exempel konsultverksamhet. 

För kategori (a) bör det undersökas om det, på motsvarande sätt som för 

persontransporter, finns tillgång på trafikdata (PTS? Operatörer?) som underlag för ett 

alternativ till den enkla grundmodellen. 
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För kategori (b) finns det, såvitt vi vet, inget dataunderlag för att uppskatta hur 

tjänstehandeln fördelas på IKT-baserad handel och handel baserad på tjänsteresor. Här är 

vårt förslag att Trafikanalys ges i uppdrag att periodiskt genomföra undersökningar, som 

pendang till RVU och VFU.  

För den del av tjänstehandel inom kategori (b) som kan uppskattas vara IKT-baserad är 

frågan om det finns bättre alternativ än den enkla grundmodellen för att skatta à priori 

matriser? I Hellmanzik & Schmitz (2016) presenteras en studie av internationell 

tjänstehandel där de med en gravitationsmodell undersöker hur handelsmönster påverkas 

av faktorer som representerar ’virtual proximity’. Det är av intresse att närmare undersöka 

om och hur denna ansats kan tillämpas även för interregional tjänstehandel. 
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4. Demonstration: Några kalkyler med 

MRIO-modeller 

Vi har tagit fram aggregerade tabeller med 3 branschaggregat och 21 län genom 

uppdatering av motsvarande tabeller från utvecklingsarbetet vid SCB. À priori-matriser 

för respektive branschaggregat - varuproduktion, företagstjänster och hushållstjänster - 

skattas med samma metodik som inom utvecklingsarbetet. Preliminära modeller för slutlig 

förbrukning tillförs för att ge möjlighet att genomföra alternativa kalkyler av indirekta 

effekter. Ytterligare kvalitetssäkring kan göras med data för olika tidsperioder när sådana 

data är på plats. Dessa analyser skulle idealt göras med nya data från MRIO-projektet. 

Eftersom dessa ännu inte är tillgängliga används befintliga data från Raps databas. 

Vi utgår från skissen över MRIO-modellen som den tas fram inom SCB-arbetet, se Figur 

2.1. Kalkyler har gjorts med en 3x21-modell som är uppställd enligt denna figur. Dess 

successiva steg har estimerats enligt Chenery-Moses modell, tillämpad på interregionala 

handelsflöden som skattas med den metodik som presenterats i avsnitt 2.4. Beräkningarna 

har inbegripit framtagning av regionala respektive interregionala input-outputtabeller, 

framtagning av dessas Leontief-inverser samt beräkning av multiplikatorer för varje 

branschaggregat och län.   

4.1 Inledande analys med en 3x3-modell 
Vi inleder med några resultat för en 3x3-matris på nationell nivå för att klargöra begrepp, 

se Tabell 4.1. Det är den nationella IO-tabellen som är utgångspunkt för utvecklingsarbetet 

då både de regionala och interregionala tabellerna vid aggregering ska resultera i den 

nationella tabellen. 

Tabell 4.1 innehåller tre delar. Den första visar hur produktionen X fördelas på användning 

(efterfrågan) enligt försörjningsbalansen för 2016 i miljarder kr. Inhemsk efterfrågan är 

summan av AX1, AX2, AX3 och (C+I) medan inhemskt utbud är definierat som (X-EXU). 

Den andra delen visar hur produktionen fördelas på kostnadsandelar: nationella 

insatsprodukter, dvs. input-outputkoefficienter, förädlingsvärde samt utlandsimport. 

Input-outputkoefficienterna bildas genom att dividera insatserna AX1, AX2 och AX3 med 

bruttoproduktionen X för respektive branschaggregat; förädlingsvärde avser ersättning till 

de primära produktionsfaktorerna, arbete och kapital. Tabellens tredje del visar beräknade 

multiplikatorer av olika slag.  

Dessa kategorier är viktiga för den fortsatta framställningen eftersom de styr balanseringen 

av leveranserna mellan branscher inom det inhemska produktionssystemet. Det är det 

inhemska systemet som estimeras eftersom exporten subtraheras från övriga komponenter 

i slutlig förbrukning. Fokus ligger på leveranser av insatsprodukter mellan branscher och 

leveranser av produkter till slutlig användning. 

En slående skillnad mellan de tre branschaggregaten är hur produktionen fördelas på 

insatsfaktorer, import och förädlingsvärde. För Varuproduktion är insatsfaktorer och 

import dominerande, andelen förädlingsvärde är knappt 40 procent. För Hushållstjänster 

och Företagstjänster gäller det omvända; andelen förädlingsvärde är mer än 50 procent. 

Dessa skillnader har en avgörande betydelse för resultaten i den fortsatta analysen. 
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Tabell 4.1 Några beräkningar för nationella 3x3-tabeller med data för 2016. 

Nr Branschaggregat X AX1 AX2 AX3 C+I EXU Efter-

frågan 

Utbud 

1 Varuproduktion 1997 374 217 82 315 1010 987 987 

2 Företagstjänster 3265 323 862 377 1277 426 2839 2839 

3 Hushållstjänster 2355 92 152 177 1760 174 2182 2182 

4 Summa 7617 789 1231 636 3352 1610 6008 6008 

Not: Kolumnerna innehåller produktion, intermediär efterfrågan, slutlig efterfrågan för konsumtion 

och investeringar respektive inhemsk efterfrågan och inhemskt utbud. 

  1 Varu-

produktion 

2 Företags-

tjänster 

3 Hushålls-

tjänster 

1 Varuproduktion 0,187 0,066 0,035 

2 Företagstjänster 0,162 0,264 0,160 

3 Hushållstjänster 0,046 0,047 0,075 

 Summa insats 0,395 0,377 0,270 

 Förädlingsvärde 0,361 0,505 0,639 

 Import 0,234 0,087 0,055 

 Total bruttoproduktion 1,000 1,000 1,000 

Not: IO-matrisen markerad med fet stil. 

 Varu- 

produktion 

Företags-

tjänster 

Hushålls-

tjänster 

Andel 

(C+I) 

Andel 

EXU 

Impact 

(C+I) 

Impact 

EXU 

Varuproduktion 1,26 0,12 0,07 0,09 0,63 0,19 0,83 

Företagstjänster 0,29 1,40 0,25 0,38 0,26 0,69 0,58 

Hushållstjänster 0,08 0,08 1,10 0,53 0,11 0,62 0,19 

Summa 1,63 1,60 1,42 1,00 1,00 1,50 1,60 

Not: Leontief-inversen markerad med fet stil. 

Multiplikatoreffekterna (impact) har beräknats genom att först ta fram Leontief-inversen 

och sedan multiplicera dess summa för respektive aggregat med aggregatens andelar av 

konsumtion och investeringar respektive export. Om efterfrågan på konsumtion och 

investeringar ökar med en procent beräknas den totala produktionseffekten bli 1,5 procent 

med minst effekt från varuproduktion. Om i stället efterfrågan på exportprodukter ökar 

med en procent beräknas den totala produktionseffekten bli 1,6 procent, med klart störst 

bidrag från varuproduktion och minst bidrag från hushållstjänster.  

De fortsatta beräkningarna är uppbyggda kring IO-matriser för respektive län och det 

uppskattade handelsmönstret per branschaggregat. För varje län finns en regional IO-

matris, motsvarande den nationella som markerats med fet stil i Tabell 4.1. De regionala 

IO-matriserna avviker från den nationella på grund av att sammansättningen av olika 

branscher inom respektive branschaggregat, branschmixen, varierar mellan länen.  

Den interregionala tabellen är uppbyggd utifrån länsvisa handelsmönster för var och en 

av de tre branscherna. Dessa handelsmönster hänger bland annat samman med hur 

transportkostnaderna skiljer sig mellan olika länsrelationer (se föregående kapitel). 

Modellen som estimerats bygger på olika sådana matriser för de olika branscherna som är 

härledda från sammansättningen på produktgrupper för respektive bransch och på 

sammansättningen av delbranscher inom de tre grupperna. Som mått på 

transportkostnaderna använder vi kilometeravstånden mellan olika län. 

Transportavstånden har likartad struktur för branscherna, som vi sett i tidigare avsnitt. 
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4.2 Analys av interregional handel 
En central fråga för MRIO är hur de olika länen hänger samman via interregional handel. 

Det är modelleringen av denna handel som är kärnan i ansatsen. Det är därför ur 

kvalitetssynpunkt viktigt att belysa hur handelsmönstren ser ut något mera i detalj. Även 

de disaggregerade tabellerna med 446 produktgrupper har ju sin bas i länsdata för handel. 

Först visar vi hur handelsdelen av input-output-koefficienterna ter sig för varuproduktion 

samt produktion av företags- och hushållstjänster för några utvalda län. Det är alltså 

genomgående komponenten t(i,r,s) i Chenery-Moses-modellen vi analyserar. Genom att 

multiplicera denna komponent med de tekniska koefficienterna a(i,j,s) får man de 

interregionala input-outputkoefficienterna. Vår analys är tänkt att visa hur 

leveransmönstren skiljer sig beroende på hur handelsmatriserna är estimerade enligt 

metodik genomgången i tidigare kapitel.  

I en första tabell visar vi hur stor andel av leveranserna som kommer från det egna länet, 

se Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Leveranser från det egna länet till det egna länet. 

 Stockholm Skåne Västra 

Götaland 

Norrbotten 

Varuproduktion 0,372 0,318 0,461 0,401 

Företagstjänster 0,492 0,402 0,378 0,352 

Hushållstjänster 0,567 0,618 0,558 0,525 

 

För alla utvalda län gäller att minst en tredjedel av alla inhemska leveranser från 

varuproducerande företag kommer andra län, medan inköpsmönstren är mer lokala för 

företags- och hushållstjänster. Man noterar även att företagen i Stockholms län hämtar runt 

hälften av sina inköp av företagstjänster från den egna regionen medan självförsörjningen 

är runt 35 procent i Norrbottens län. Skåne län och Västra Götalands län ligger mitt 

emellan. Självförsörjningen är genomgående högre för hushållstjänster där alla fyra län 

köper 50–60 procent från det egna länet.  

För de utvalda länen visar Figur 4.1 nedan hur stor del leveranserna från respektive län 

utgör av de totala leveranserna till mottagande län. Den första delfiguren visar att 

leveranserna från de tre branschaggregaten i Stockholms län har ett ganska likartat 

mönster över hela landet. Skillnaderna mellan företags- och hushållstjänster är marginell.  

För Skåne län har leveranser från varuproduktionen ett tydligt fokus på södra Sverige plus 

Västmanlands län. Skillnaden mellan tjänstetyperna är också mycket liten. 

Mönstret för Västra Götalands län är likartat. Varuproduktionens länkar är starkast för 

Väst- och Mellansverige. Tjänstesektorernas länkar är koncentrerade till närområdet i 

Värmlands- och Västmanlands län. 

Som exempel på förhållandena i norra Sverige visas Norrbottens län. Varuproduktionens 

leveransmönster är fokuserat på Södermanlands och Dalarnas län där det finns järn-, stål- 

och metallverk. Tjänstesektorerna har en stark koncentration på övre Norrland. 

Som förväntat finns en generell skillnad mellan varors och tjänsters avståndskänslighet när 

det gäller insatsvaror. I synnerhet har hushållstjänster hög lokal anknytning.  
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Underlag för dessa analyser av leveransmönster inom tjänstesektorn är hämtat från de 

skattningar som redovisats i tidigare kapitel. Särskilda skattningar gjordes där för 

varuproducerande branscher med underlag från empiriska underlag från VFU-

undersökningar, se särskilt avsnitt 2.4.1.  

Figur 4.1 Leveransandelar från fyra län till övriga län 2016 

 

 

För tjänstesektorerna finns som nämnts inga motsvarande data att bygga på. De flöden 

som räknats fram gäller tre kategorier: (i) gränsöverskridande handel som exempelvis 

telekommunikationstjänster, (ii) konsumtion utanför regionen som exempelvis hotell- och 

restaurangtjänster, samt (iii) leverans utanför regionen som exempelvis konsulttjänster och 

byggverksamhet, se särskilt avsnitt 2.4.2.1 och 2.4.2.2. 
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I det tidigare analysarbetet har fördjupningar också gjorts för telekommunikationstjänster, 

finans- och försäkringstjänster samt hotell- och restaurangverksamhet. De två branscherna 

telekommunikation och finans- och försäkringstjänster är viktiga delar av aggregatet 

Företagstjänster medan branschen hotell- & restaurangverksamhet är en viktig del av 

aggregatet Hushållstjänster. Här visas några exempel på sådana analyser, se Tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Leveransandelar från det egna länet till det egna länet. 

 Stockholm Skåne Västra 

Götaland 

Norrbotten 

Telekommunikation 0,755 0,251 0,315 0,518 

Finans- & försäkringstjänster 0,824 0,289 0,602 0,196 

Hotell- & restaurangverksamhet 0,669 0,563 0,242 0,505 

 

Först kan konstateras att självförsörjningsgraden är högst i Stockholms län för dessa 

branscher. Stockholms län har en mångfacetterad ekonomi som gör detta möjligt. 

Självförsörjningsgraden är lägst för finans- & försäkringstjänster i Norrbottens län. 

På motsvarande sätt som i Figur 4.1 visar Figur 4.2 nedan hur stor del leveranserna från 

respektive län utgör av leveranserna till övriga län. Leveranserna från Skåne län till övriga 

län ligger på en låg nivå, dvs. leveranserna från Skåne län utgör en liten andel av de totala 

leveranserna till övriga län. För Västra Götalands län liknar mönstret det i Stockholms län. 

För Norrbottens län är finans- & försäkringstjänster jämnt fördelat över mottagande län. 

Intressant nog är mönstret mera varierat för telekommunikation. 

Det interregionala handelsmönstret för branscherna telekommunikation och finans- och 

försäkringstjänster påverkas försumbart av avståndet enligt de mönster som skattningarna 

givit upphov till, se Figur 4.2. För denna kategori av tjänster finns anledning att fördjupa 

analysen av handelsmönstret, som förklaras av andra faktorer än det fysiska avståndet, se 

även Hellmanzik & Schmitz (2016). 

Figur 4.2 Leveransandelar från fyra län till övriga län 2016. 
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Det kan noteras att det interregionala leveransmönstret är mera differentierat för hotell- 

och restaurangverksamhet än för de andra branscherna. Samtidigt är leveransnivåerna 

lägre för de flesta länen än för de andra branscherna. Hotell- och restaurangverksamhet 

tillhör aggregatet Hushållstjänster medan de två andra utvalda jämförelsebranscherna 

ingår i aggregatet Företagstjänster. I termer av kategorierna för tjänster introducerade i 

kapitel 2 innebär hotell- och restaurangverksamhet konsumtion utanför regionen alltså att 

hushåll och företag i en region förbrukar tjänster i en annan region. Lokaliseringen av 

besöksnäringen spelar in i dessa förhållanden. 

MRIO-modellen bygger på estimationer av det slag som vi givit exempel på i detta avsnitt, 

i MRIO gäller de för 446 produktgrupper. I grunden till dessa ligger leveransmönster som 

de vi diskuterat. De har behandlats på ett systematiskt sätt genom procedurer för 

disaggregering och aggregering av varu- och tjänstegrupper. Som analysen visar finns det 

anledning att göra känslighetsanalyser för att få fram hur resultaten varierar om man 

ändrar i kärnmodellen för handelsströmmarna. Härvid används lämpligen metodik som 

utnyttjar konfidensintervallen som bas för alternativa kalkyler enligt tidigare kapitel.  

4.3 Regionala uppströms och nedströms värdekedjor 
Genomgången i detta avsnitt utgör en inledande analys av interregionala värdekedjor. 

Med en specifikation enligt Leontiefs modell fokuserar man på de uppströms 

värdekedjorna. Ofta görs sådana analyser för att studera hur export av varor och tjänster 

från olika regioner ger direkta och indirekta effekter över regioner och branscher. De görs 

även för att förstå beroendet av import och marknader utanför den egna regionen. Med en 

specifikation enligt Ghosh, se exempelvis Davar (2002), fokuserar man på nedströms 

värdekedjor.  

Som inledning diskuteras innebörden av upp- och nedströms multiplikatorer något utifrån 

en pedagogisk genomgång i University of Strathclyde (2002). Uppströms multiplikatorer 

identifierar betydelsen av en bransch som köpare av insatsprodukter. När en bransch 
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expanderar behöver den mera tillförsel av intermediära varor och tjänster och ökar sin 

sysselsättning och sin ersättning till arbetskraften. Detta skapar en positiv kick för 

branscher som försörjer dem med den ökande efterfrågan av intermediära varor och 

konsumtionsvaror. Expansionen inom dessa branscher kommer successivt att skapa 

ytterligare multiplikatoreffekter. För varje effektrunda blir dessa mindre och mindre. IO-

analys har utvecklats för att fånga upp alla dessa effekter under vissa villkor.  

Nedströms multiplikatorer betraktar betydelsen av en bransch som leverantör av varor och 

tjänster. I en utbudsdriven ekonomi kommer en expansion i en bransch att skapa 

expansion i andra branscher som använder dessa varor och tjänster. Återigen skapar denna 

process multiplikatoreffekter. Expansionen i dessa mottagande branscher ger utrymme för 

ytterligare expansion i andra branscher och feedbackeffekten är i gång. IO-analys kan 

fånga upp alla dessa effekter under vissa villkor. 

Några inledande illustrationer av nationella och regionala värdekedjor görs i detta avsnitt. 

Grundidén är att försöka överföra några analyser för internationella värdekedjor till 

interregionala värdekedjor. Beräkningarna bygger främst på Wang et al (2017) men 

utnyttjar också den teori för analys av värdekedjor som togs fram av Johnson & Noguera 

(2012) och Borin et al (2021). I deras forskning kombineras internationella input-output-

modeller och bilaterala handelsdata mellan länder för att beräkna förädlingsvärdet av 

denna bilaterala handel. Kvoten mellan förädlingsvärde och bruttoexport, som de kallar 

VAX, är ett mått på intensiteten i produktionskedjan.  

Låt det totala förädlingsvärdet som produceras i bransch i och startlän r och som 

absorberas i destinationslän s vara VA(i,r,s) = r(i,s)*Y(i,r,s) där r(i,s) är ett andelstal. Det 

totala förädlingsvärdet som produceras i län r och absorberas i län s är då VA(r,s) = ∑

VA(i,r,s). Den branschspecifika kvoten mellan förädlingsvärde och export är då definierad 

som VAX(i,r,s) = VA(i,r,s)/EXU(i,r,s). 

Vi ska inledningsvis illustrera analysen av värdekedjor med några formler där vi (1) 

betraktar en region isolerat respektive (2) som en region i förhållande till resten av landet 

sett som en annan region. Med beteckningar enligt tidigare kapitel kan vi illustrera våra 

beräkningar enligt nedan. 

x = (I-A)-1*f   regionala fallet (26) 

x = (I-A11)-1*f1 + A12*(I-A22)-1*A21*f2 interregionala fallet (27) 

Den andra formeln innehåller två delar som tagits fram genom att dekomponera (I-A)-1 för 

fallet två regioner. (I-A11)-1  representerar multiplikatorerna inom den egna regionen. I vår 

tillämpning använder vi en variant av formeln för 21 län.  

För att komma fram till resultaten som illustreras i Figur 4.3 har vi gått igenom de 

beräkningssteg som redovisas i början av avsnittet. Handelsmönstren kommer från 

tidigare avsnitt för branschaggregaten Varuproduktion, Företagstjänster och 

Hushållstjänster. Dessa har kombinerats med tekniska koefficienter för de tre aggregaten i 

21 län.  

Här redovisar vi två multiplikatorer i anslutning till den principiella bilden i Figur 2.1. Den 

första uppsättningen multiplikatorer är framtagen baserad på de regionala koefficienterna 

för respektive län, isolerade från övriga län. De regionala koefficienterna är de tekniska 
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koefficienterna multiplicerade med andel inköp från det egna länet. Den andra 

uppsättningen multiplikatorer baseras på de interregionala koefficienterna för respektive 

län. Dessa är de tekniska koefficienterna fördelade på andel inköp från samtliga län.  

I Figur 4.3 har det angivits linjer som korsar medelvärdet för varje multiplikator. Om ett 

län ligger i den övre högra kvadranten är de både de regionala och de interregionala 

effekterna större än genomsnittet. Dessutom framgår av figuren hur stora effekterna är. 

Det uppstår således fyra kvadranter där den närmast origo placerade visar län med små 

multiplikatorer i båda dimensionerna och den längst bort och högst liggande de län där 

multiplikatorerna är stora i båda avseendena. 

Figur 4.3 Regionala och interregionala multiplikatorer för Varuproduktion  

  (delfigur 1), Företagstjänster (delfigur 2) och Hushållstjänster (delfigur 3)  

  per län 2016 (länen anges med nummer efter tredje delfiguren). 
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Anmärkning: Notera att skalorna skiljer sig mellan delfigurerna. 

Not: Stockholm 1, Uppsala 3, Södermanland 4, Östergötland 5, Jönköping 6, Kronoberg 7, Kalmar 

8, Gotland 9, Blekinge 10, Skåne 12, Halland 13, Västra Götaland 14, Värmland 17, Örebro 18, 

Västmanland 19, Dalarna 20, Gävleborg 21, Västernorrland 22, Jämtland 23, Västerbotten 24, 

Norrbotten 25 

För Varuproduktion är båda multiplikatorerna störst för Gotlands län. Alla storstadslänen 

uppvisar multiplikatorer i den kvadrant som innehåller regionala multiplikatorer över 

genomsnittet, men låga interregionala multiplikatorer. Många norrlandslän har höga 

värden på båda multiplikatorerna. Motsvarande delfigur för Företagstjänster uppvisar ett 

delvis annorlunda mönster, och multiplikatorerna för Hushållstjänster, utpräglat 

inomregionala, avviker påtagligt.  

Flera faktorer bidrar till att förklara varför multiplikatorerna för enskilda län varierar på 

det sätt som Figur 4.3 visar. En viktig faktor berördes i kapitlets inledning, nämligen hur 

kostnaden för produktionen fördelas på insatsprodukter och förädlingsvärde. Ju större 

andel insatsprodukter, desto högre multiplikator.  För Varuproduktion illustreras detta av 

att för Gotland, med höga multiplikatorer, är andelen insatsprodukter högst bland alla län, 

0,5, medan denna andel är lägst, lägre än 0,4, i län med relativt låga multiplikatorer - 

Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland.  

Storstadslänens relativt låga interregionala multiplikatorer har att göra med att de just är 

storstadslän. Med stora regionala marknader följer att de i högre grad kan köpa insatsvaror 

från leverantörer i det egna länet.  

Man kan fråga sig om resultaten av de räkneexempel vi redovisar står sig när man utnyttjar 

en mera disaggregerad ansats. Sådana beräkningar är ett viktigt förväntat resultat av SCB:s 

MRIO-projekt. Dessa analyser blir inte mera disaggregerade geografiskt men både när det 
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gäller transportkostnader och sektorsammansättning kommer en varugruppsanalys 

sannolikt att påverka resultaten. Men i stora drag kan redan den här redovisade analysen 

peka på värdet av att använda en interregional ansats. Något annat vore förvånande med 

tanke på hur betydelsefulla som leveranser av varor och tjänster över länsgräns har blivit 

i den specialiserade ekonomin. Det första intrycket av dessa figurer är hur tydligt länen 

grupperas i fyra kategorier i fyra fält efter nivån på multiplikatorerna. Grupperingen av 

länen skiljer sig mellan branscher på olika sätt i olika beräkningar. Det är 

sammanfattningsvis påtagligt att de regionala input-outputtabellerna inte fångar upp de 

ömsesidiga beroenden som finns inom produktionssystemet vilket pekar på värdet av 

SCB:s pågående MRIO-projekt och att det behövs interregionala analyser. 

Som avslutning till detta avsnitt görs en översiktlig genomgång av tankegångarna bakom 

analyser av uppströms- och nedströms värdekedjor genom att följa resonemangen i Wang 

et al (2017). Den bygger också på metoder och modeller i Johnson & Noguera (2012) och 

Borin et al (2021). Idén är att tillämpa formlerna i Wangs artikel på MRIO-data för tre 

branschaggregat och 21 län. Normalt görs sådana analyser för konsoliderade IO-tabeller 

mellan länder. Genom att ha en komplett MRIO-tabell för svenska län kan det studeras hur 

varor och tjänster flödar mellan dessa län i sin resa från primär input i ett län till slutlig 

förbrukning i ett annat mätt i termer av förädlingsvärden. Komplexiteten i det svenska 

produktionssystemet kan speglas genom sådana beräkningar även om man bara kan följa 

produkternas successiva förädlingssteg inom landet, se även Falck & Nordström (2016).  

Två principiella tankemodeller finns för analyserna. Enligt den ena används en komplett 

interregional tabell för att få fram kedjelängderna för de tre branschaggregaten i de 21 

länen. Den andra tankemodellen utgår från regionala tabeller och betraktar varje län som 

ett självständigt produktionssystem. Då räknas inte med de interregionala framåt- och 

bakåtkopplingarna. Analysen bygger på detta sätt ut genomgången av multiplikatorer 

tidigare i detta avsnitt. 

En genomgång av tankegångarna bakom analyser av uppströms (inköp) och nedströms 

(försäljning) värdekedjor kan göras genom att följa Wang et al (2017). Där är det centrala 

begreppet APL, average production length, som är ett mått på den relativa positionen för ett 

produktionsled i en bransch och region, i förhållande till värdekedjans start- och målpunkt. 

Deras mått är en utveckling av tidigare försök av exempelvis Antras et al (2012) att hantera 

uppströms och nedströms länkningar på ett enhetligt sätt. 

För att genomföra analyserna behövs ett teoretiskt resonemang, se Wang et al (2017). Det 

utgår från samspelet mellan produktion, förädlingsvärden och indirekta effekter. En total 

bruttoproduktion induceras i en leveranskedja utifrån ett förädlingsvärdepaket som 

startar i en bransch och ett län. Paketet går genom ett antal produktionsled där det skapar 

nya bruttoproduktionsvärden. Ju mera komplex förädlingsprocessen är desto flera gånger 

skapar paketet nya bruttoproduktionsvärden. Processen avslutas när paketet köps av 

slutlig kund. Produktionskedjans längd mätt i antal förädlingssteg kan därefter beräknas. 

Den genomsnittliga längden av förädlingskedjan för paketet erhålls genom att summera 

över slutförbrukande bransch och län.  

I Figur 4.4 visas som illustration några resultat för uppströms produktionskedjor för den 

totala interregionala IO-matrisen. Vi avstår i detta sammanhang från att göra motsvarande 

beräkningar för nedströms värdekedjor. 
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Man ska läsa figurerna så att varor går genom knappt två förädlingsled förutom det 

primära produktionsledet från källa till slutlig användning. Gotlands län och Gävleborgs 

län har längre produktionskedjor än övriga och Stockholms och Uppsala län kortare än 

övriga. De är kortare eller runt 1,6 för Företagstjänster och 1,2 för Hushållstjänster. För 

Företagstjänster är kedjorna påtagligt längre för Stockholms län men inte påtagligt längre 

för de andra storstadslänen än övriga län. Kedjorna för Hushållstjänster än nästan lika 

långa i alla län. 

Figur 4.4 Nationella uppströms produktionskedjor för tre branschaggregat med 

start i olika län (exklusive primärt produktionsled). 

 

I Figur 4.5 redovisas motsvarande kalkyler för den regionala IO-tabellen. Varuproduktion 

och Företagstjänster snurrar runt ungefär 1,25 gånger i de länsvisa ekonomierna. Det är 

ingen större skillnad mellan varor och företagstjänster när det gäller de inomregionala 

kedjelängderna. Variationerna mellan län är störst för aggregatet Varuproduktion. Man 

ser att Gotland är en egen ekonomi. Där är kedjorna inom länet överlag längre än för andra 

län. För Hushållstjänster är kedjelängden kortare inom länen än om man tar hänsyn till 

interregionala beroenden. Skillnaden är likformig över län bortsett från Gotlands län.  
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Figur 4.5 Regionala uppströms produktionskedjor för tre branschaggregat med 

start i olika län (exklusive primärt produktionsled). 

 

Man kan även illustrera skillnaderna mellan uppströms länkar (inköp) och nedströms 

länkar (försäljning) genom produktionsmultiplikatorer. I kalkylerna som redovisas här har 

de uppströms multiplikatorerna beräknats genom Leontief-inversens kolumnsummor och 

de nedströms multiplikatorerna genom Ghosh-inversens radsummor. I båda fallen har 

beräkningarna för illustrationerna gjorts med data från underlaget från Raps databas. 

I Figur 4.6 jämförs resultaten för de tre branschaggregaten vad gäller uppströms och 

nedströms produktionsmultiplikatorer. Siffrorna för varje län visas mot bakgrund av 

förädlingsvärdesandelar av bruttoproduktionen inom respektive län för respektive 

branschaggregat. Figurerna är konstruerade så att man kan jämföra både förädlingsvärden 

per bruttoproduktion och multiplikatorer för de tre branschaggregaten. 

Figuren visar att de uppströms och nedströms multiplikatorerna varierar markant över 

län. De uppströms multiplikatorerna är större än de nedströms för de flesta av länen 

utanför storstadsregionerna. Inköpslänkarna där är starkare än försäljningslänkarna. 

De nedströms multiplikatorerna än tydligt större än de uppströms för Stockholms, Skåne 

och Västra Götalands län när det gäller branschaggregatet Företagstjänster. Multiplikatorn 

är särskilt hög för Stockholms län med sitt höga förädlingsvärde i detta branschaggregat. 

Även för Hushållstjänster är de uppströms multiplikatorerna större för Stockholms län. 
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Figur 4.6 Uppströms och nedströms multiplikatorer samt förädlingsvärden per 

bruttoproduktion för Varuproduktion (vänster), Företagstjänster 

(mitten) och Hushållstjänster (höger). Uppströms visas i rött, nedströms 

i blått.  

 

Man kan även analysera interregionala värdekedjor genom att använda nätverksteori, se 

exempelvis Cerina el al (2014). I deras studie har detta gjorts för internationella värdekedjor 

men sådana analyser kan även tillämpas på regional nivå.  

I grafteori och nätverksanalys används måttet betweenness centrality för att mäta en nods 

position ett nätverk. Det är ett sätt att fånga upp vilket inflytande en nod har över 

informationsflödet mellan noder givet en viss uppsättning nätverkskopplingar. När det 

gäller tillämpningen på förädlingsvärdepaket för branschaggregat och län som skickas 

runt i landet ger det upplysning om vilka noder som mest kopplar samman noder med 

varandra. Algoritmen som styr beräkningen mäter ovägda kortaste vägar genom nätverket 

för alla par av noder.  

Som illustration till denna tillämpning visas ett exempel på resultat i Figur 4.7. I figuren är 

tjockleken på länkarna proportionell mot förädlingsvärdespaketets storlek. Tabell 4.1 i 

kapitlets inledning visar att bruttoproduktion och förädlingsvärde är störst i 

branschaggregatet Företagstjänster, följt av Hushållstjänster. Inom Företagstjänster har 

storstadsregionerna och särskilt Stockholms län de största förädlingsvärdena. Det är då 

naturligt att de har en dominerande roll i leveransnätverket. Intressant nog visar figuren 

att branschaggregatet Företagstjänster i Skåne län har en starkare position än man kunde 

förvänta sig av volymen tjänster. Skälet är branschaggregatets höga värde på betweenness 

centrality. Det ger en bild av att denna nod i särskilt hög grad ingår i leveranskedjor mellan 

olika delar av landet.  
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Figur 4.7 Nätverksanalys av en modell med tre branschaggregat och 21 län med 

  data för 2016. 

 

Not: Internleveranserna inom varje nod är exkluderade. 

Figuren visar tydligt vilken betydelse aggregatet Företagstjänster har i landet. Figuren 

visar även att aggregatet Hushållstjänster har en mindre betydelse än övriga aggregat i 

handelsmönstren. Detta är en reflektion av dess utpräglat lokala karaktär som även visats 

i tidigare avsnitt. 

Resultaten av detta räkneexempel pekar på att en motsvarande analys för det hundratal 

branscher som ingår i MRIO-projektet borde kunna ge nya insikter när det gäller de 

interregionala sambanden. Motsvarande analyser för internationella data finns exempelvis 

i Cerina et al (2014). I Falck & Nordström (2016) görs för övrigt ett antal liknande analyser.  

Deras studie bygger på regionaliserade input-output-tabeller för svenska län som SCB tagit 

fram för 1995 och 2003. Man kan se de aktuella räkneexemplen som exempel på analyser 

som kan göras med data för 2018 när MRIO-projektet avslutats. 
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5. Tillämpning och användning av 

MRIO 

5.1 Inledning  
I tidigare kapitel har en genomgång gjorts av olika komponenter i pågående 

utvecklingsarbete att skapa en ny generation av MRIO-tabeller. Det har noterats att man 

kan dra nytta av svensk regional statistik på nya sätt för att bygga upp räkenskapssystem 

som inkluderar interregional handel genom att utnyttja källor inom transportstatistikens 

område. Ekonomiska flöden och deras motsvarighet i levererade tonkilometer är 

grundbulten i samhällsekonomiska beräkningar av investeringar i transport- och 

kommunikationssystemen. Genomgången har syftat till att ge nytt underlag även till andra 

politikområden där regioner och handelsrelationer mellan dessa är av centralt intresse. I 

föreliggande kapitel pekar vi på några tillämpningsområden där de MRIO-tabeller som är 

under framtagning kan ha särskilt intresse. 

5.2 Regionalt utvecklingsarbete 
I förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete sägs bland annat att ”Den som har 

ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska (…) utarbeta och fastställa en strategi för länets 

utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin” (§7).  

”Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar 

regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som 

över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter” (§9) (vår kursivering). 

En kort genomgång av ett antal aktuella regionala utvecklingsstrategier och deras 

underlagsrapporter i några av de största länen (Västra Götaland, Skåne, Östergötland) ger 

vid handen att funktionella regionala samband inom länen har en given plats i de regionala 

utvecklingsstrategierna. Funktionella samband över läns- och landsgränser 

uppmärksammas betydligt mindre. De regionala utvecklingsstrategierna ger, tjugo år efter 

regionalpolitikens ”regionalisering” intryck av att vara relativt inomregionala dokument 

där regionernas relationer och beroendeförhållanden till omvärlden spelar en 

undanskymd roll.  

De har dessutom en tendens att bli merkantilistiska så att strategiarbetet fokuserar på att 

exempelvis främja den egna regionens export. Ett skäl till detta är naturligtvis att det 

saknats modeller och statistik som visar på de interregionala sambanden. Det regionala 

utvecklingsarbetet borde kanske i högre grad handla om hur regional samverkan kan 

stärkas utifrån ett värdekedjeperspektiv. Förutom för regionerna själva skulle detta vara 

relevant för flera statliga myndigheter som har uppdrag kopplat till näringslivsutveckling, 

innovationssatsningar och export som Tillväxtverket, Vinnova och Kommerskollegium. 

Det borde även vara intressant även för Näringsdepartementet.  

Även den endogena tillväxtteorin och EU:s strategiska arbete har haft stort inflytande för 

denna utveckling. Rapporteringen om globala värdekedjor, GVC, har inneburit att fokus 

lyfts till omvärldsrelationer, så att även nätverk och agglomeration kan betraktas som 

komplement till externa skalfördelar.  
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Orsakerna till detta kan naturligtvis vara flera, men en förklaring kan sannolikt ligga i det 

faktum att det, med undantag av pendlingsstatistik, på många områden har saknats data 

över regioners handel och annat utbyte med varandra. I avsaknad av detaljerade data om 

relationerna till omvärlden, som MRIO tabeller skulle kunna erbjuda, har regionerna fått 

koncentrera sig på strategier för interna förhållanden. MRIO-tabeller skulle alltså 

möjliggöra för regionerna att bättre uppfylla kraven i förordningen om regionalt 

tillväxtarbete. 

Ett annat viktigt regionalt utvecklingsområde är regionernas klimat- och energistrategier. 

En avgörande orsak till att både Region Skåne, Västra Götalandsregionen och 

Naturvårdsverket är medfinansiärer i MRIO-projektet är att det finns en stor efterfrågan 

på modeller och metoder för att kvantifiera de konsumtionsbaserade utsläppen och följa 

upp målen om detta i de regionala strategierna. 

För flera år sedan skrevs en rapport på uppdrag av Region Skåne (en liknande rapport 

gjordes även för Västra Götalandsregionen) om samspelet mellan tillverkning och 

tjänsteproduktion. 35  Där gjordes ett försök att bättre förstå samspelet mellan dessa 

verksamheter. Detta var viktigt då det ibland i det regionala utvecklingsarbetet funnits en 

tendens till att spela ner industrins betydelse. Med en fungerande MRIO-modell skulle 

man kunna komma betydligt längre idag med en sådan analys som skulle vara direkt 

policyrelevant. 

För planerare och beslutsfattare har avsaknaden av regionala IO-tabeller medfört brist på 

underlag för att exempelvis förstå och förklara drivkrafter för ekonomisk utveckling vid 

snabb teknikutveckling, design av insatser för att främja handel och investeringar. Man har 

även saknat underlag för hur man kan arbeta för att förebygga sårbarhet och förbättra 

återhämtningsförmågan vid händelse av ekonomiska kriser. Konsoliderade Raps-analyser 

kan även komma till användning exempelvis för att skapa omvärldsscenarier för 

utvecklingen i norra Sverige, för storregional samhällsplanering och samhällsbyggnad och 

inte minst i samband med planering av nyetableringar. 

5.3  Regionalt analys- och prognossystem (Raps) 
Raps är ett system av modeller för befolkning, arbetsmarknad, regionalekonomi och 

bostadsmarknad – modeller för enskilda regioner såväl som en flerregional modell för alla 

län. Sedan Raps lanserades i slutet av 1990-talet har den flerregionala modellen tjänat som 

modellverktyg för, bland annat, regionala analyser och prognoser i samband med samtliga 

långtidsutredningar, och för att generera indata till Trafikverkets modeller för person- och 

godstransporter i samband med samtliga nationella planer för transportinfrastrukturen.  

Genom att integrera MRIO med Raps möjliggörs avsevärda förbättringar på framförallt tre 

väsentliga punkter. För det första blir Raps ett skarpare modellverktyg. Nu är modellen 

för regionalekonomi uppbyggd med den nationella IO-tabellen som grund. Genom MRIO 

kan modellen byggas upp med regionspecifika IO-tabeller som återger hur IO-sambanden 

varierar mellan regioner. Vidare, med regionspecifika data för slutlig användning blir 

försörjningsbalanserna avsevärt bättre uppskattade än med de fördelningsnycklar som 

 
35 Se 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/tillverkning_tjanster_tillvaxt_strukturomvandl

ing_webb.pdf  

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/tillverkning_tjanster_tillvaxt_strukturomvandling_webb.pdf
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/tillverkning_tjanster_tillvaxt_strukturomvandling_webb.pdf
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används för närvarande. Och viktigast, genom MRIO uppskattas riktad interregional 

handel; i nuvarande modell uppskattas bara regionernas handel med övriga riket.  

Den andra punkten är att MRIO-Raps öppnar upp helt nya analysmöjligheter, med viktiga 

policyimplikationer. Låt oss exemplifiera med en vanlig tillämpning av Raps. Med 

nuvarande modellverktyg kan multiplikatoreffekterna av en större investering uppskattas 

inom den region där investeringen äger rum, medan effekterna i övriga regioner, genom 

den handel som investeringen ger upphov till, inte kan uppskattas. Med MRIO blir det 

möjligt att uppskatta hur effekterna av en investering i en region sprids till specifika 

regioner i flera led. Genom att Raps är ett system av modeller blir det även möjligt att 

uppskatta hur regionernas arbets- och bostadsmarknader ger förutsättningar för, eller 

innebär flaskhalsar för, ett genomslag för potentiella multiplikatoreffekter.  

Den tredje punkten rör den speciella betydelse MRIO-Raps har för att förbättra indata till 

Trafikverkets person- och godstransportmodeller, Sampers respektive Samgods. Vi har 

tidigare nämnt att Trafikverket använder matriser för varuhandel, PWC-matriser, som 

baseras på VFU-data. För närvarande är restriktionerna för dessa matriser, dvs. tillgång 

och användning per region och varugrupp, uppskattade med nationella data som fördelats 

på regioner med hjälp av sysselsättningsdata. Genom MRIO blir restriktionerna i grunden 

baserade på regionalt specifika mikrodata vilket ger betydligt säkrare uppskattningar.  
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6. Några internationella utblickar 

Vi inleder detta kapitel med en kort orientering kring exempel på teoretiska 

modellansatser för att utveckla MRIO-modeller i ett antal länder. Därefter följer en 

beskrivning av arbetet med MRIO-modeller i Kanada och Australien, två länder med en 

ekonomisk struktur som sedan länge motiverat MRIO-modeller.   

6.1 Interregionala flöden i MRIO-modeller 
I MRIO-modeller kan interregionala länkningar behandlas på olika sätt och gälla olika 

variabler. Det är vanligt att man skiljer på flöden av produktionsfaktorer som arbetskraft 

och kapital och flöden av varor och tjänster i produktionsprocesser.  

Vi har granskat hur interregional handel hanteras i några internationellt kända MRIO-

modeller. Genomgången visar att denna del av MRIO-modellerna fortfarande är en 

flaskhals. I det storskaliga utvecklingsarbete som gjorts av Manfred Lenzen och hans 

kolleger över hela Australien har man fokuserat på formaliserade metoder att bygga upp 

sina modeller. Ett centralt begrepp är modermodeller som innebär att man samlar 

mikrodata från olika källor i molnbaserade system enligt ett standardiserat format. Ur 

denna modermodell konstruerar man dottermodeller genom aggregering av data i olika 

tillämpningar.  

För att bygga upp interregionala handelsflöden föreslår man lokaliseringskvoter av olika 

slag men redogör inte för hur man samlar in handelsdata med survey- respektive non-

surveymetoder. En stor del av kraften i denna MRIO ligger i hur man balanserar data från 

olika datakällor se exempelvis Dietzenbacher & Hoekstra (2002) där RAS-metodiken 

formuleras som en för- och eftermultiplicering av en A-matris med Teknisk utveckling, R, 

och Substitution, S. I det omfattande utvecklingsarbetet i Australien används icke-linjära 

optimeringsmodeller för att utvidga RAS-metodiken, bland annat i något som kallas 

konfliktfri RAS, Lenzen et al (2017). Optimeringsmodellerna formuleras i termer av 

kvadratisk programmering snarare än entropimaximering. Stor tonvikt läggs vid olika 

konfidensanalyser med hjälp av dessa utvidgade RAS-metoder. Ett skäl till detta verkar 

vara att man inte har tillgång till uppgifter från företagen om handelsflöden och inte heller 

har data från varuflödesundersökningar.  

Frågeställningarna utvecklas på ett ingående sätt i Geschke et al (2019) där 

entropimaximering jämförs med minsta-kvadratmetoder. De metoder som föreslås 

innebär att man kan göra estimationer och balanseringar som RAS-metoder inte klarar av 

att få till konvergens. Ett exempel på sådana svårigheter är om man vill låsa vissa element 

i en matrisbalansering till förutbestämda värden eller undre gränser skilda från noll. Det 

kan behövas i situationer när man känner till vissa anläggningars lokalisering som 

exempelvis järn-, stål och metallverk. En annan utvidgning är att visa hur man kan 

behandla både hårda och mjuka restriktioner i estimationerna. De hårda villkoren innebär 

att man sätter övre eller undre gränser som inte kan över- eller underskridas. De mjuka 

villkoren innebär att man kan hamna i ett intervall som bestäms av standardavvikelsemått.  
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I den danska LINE-modellen diskuteras hantering av interregional handel på ett sätt som 

delvis motsvarar det som byggs upp i SCB:s MRIO-modell, se exempelvis Madsen & 

Jensen-Butler (2002). Man föreslår att handelsflödena ska estimeras med begränsningar på 

utbud och efterfrågan i olika regioner med en gravitationsansats. Den bygger på att man 

har avstånds- och transportkostnadsdata som används för att estimera interregionala 

flöden. Problemet är att sådana ansatser inte visas empiriskt. Man kan konstatera att den 

danska LINE-modellen i många stycken har drag av det svenska Raps-systemet inte minst 

när det gäller modelleringen av olika komponenter i slutlig användning. LINE-systemet 

hanteras även viss faktorrörlighet men även i detta sammanhang är Raps -systemet mera 

komplett. 

En av de mest välutvecklade MRIO-modellerna har byggts upp av Geoffrey Hewings och 

hans forskargrupp vid University of Urbana-Champaign under lång tid, se exempelvis 

Hewings et al (2017). I detta system finns dock inte heller någon tydligt utvecklad metodik 

att estimera interregionala handelsflöden. Man bygger upp olika tillämpningar med 

lokaliseringskvoter av olika slag och ägnar mera tid åt resonemang kring allmänna 

jämviktsmodeller. Ett arbete värt att nämna i sammanhanget är det som skisserats av Boyce 

(2002) rörande kopplingen mellan interregionala input-output-modeller och analys av 

flöden i transportnätverk. I svenskt sammanhang har hans modell drag av det arbete som 

gjorts av Erlander (1981) och Eriksson (1980). De använder en kombination av 

transportkostnader och entropimått för att göra sina modellskattningar och lösa 

storskaliga optimeringsproblem. Deras metoder har en anknytning till de som presenteras 

av Geschke et al (2019). 

En viktig poäng med att genomföra SCB:s MRIO-projekt med personal inom olika delar av 

SCB är att det visar på en väg att integrera MRIO i den löpande statistikproduktionen. I 

detta kapitel pekar vi på värdet av att söka internationellt samarbete i detta sammanhang. 

Särskilt värdefullt vore det att skapa kontaktytor med parter i länder som Nederländerna, 

Storbritannien, Kanada och Australien I de två sistnämnda har man sedan länge gjort 

långsiktiga satsningar som resulterat i motsvarande MRIO-tabeller som arbetats fram på 

liknande sätt som SCB:s planerade MRIO-tabeller. Man har en förankring bland forskare 

och myndigheter något som inte är förvånande med tanke på de båda ländernas 

geografiskt starkt utspridda regionala ekonomier. 

6.2 Kanada 
Kanada ligger långt fram i arbetet med IO-analys med regionala dimensioner. Avancerade 

metoder används för att arbeta in interregional handel och skatta MRIO-tabeller som 

publiceras regelbundet. Detta arbete har pågått sedan början av 2000-talet. För en 

beskrivning av hur man gått tillväga, se exempelvis Généreux & Langen (2002) och 

Statistics Canada (2020). 

Mått på interregional handel tas fram på tre olika sätt; 

1. Fråga producenter var de avsätter sina varor och tjänster  

Denna typ av datakällor används framför allt för tillverkning, jord- och skogsbruk, 

gruvhantering och företagstjänster, och innebär att man ställer enkäter till producenter 

som rapporterar destinationen för sina leveranser. För varor är den stora svagheten med 

denna metodik att producenterna anger den första leveransdestinationen som inte behöver 

vara den slutliga. 
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2. Fråga användare varifrån de köpt sina varor och tjänster  

Denna typ av datakällor används för partihandel där företagen anger varifrån de köpt sina 

produkter och vart de säljer dem. Metoden kan även användas för att värdet av handel 

som förknippas med transportkostnader där leverantörer tillfrågas om vart man ska 

hänföra dessa utgifter. Partihandelsenkäter där frågor ställs om start- och målpunkter kan 

vara ett sätt att bemästra svagheten att den första leveransadressen inte nödvändigtvis är 

den slutliga. 

3. Fråga transportföretag start- och målregion för sina leveranser.  

Denna typ av datakällor har inte kommit till användning i det kanadensiska systemet för 

att ta fram interregional handel av några olika skäl. Ett skäl är att transportflödena inte 

samlas in efter varuvärden utan enbart i volymtermer. Det andra skälet är att man inte har 

tillräcklig upplösning av data efter varuslag och många produkter transporteras i 

containers där man inte vet tillräckligt mycket om innehållet. Genom denna sammansatta 

metodik skapar man underlag byggda på ett stort antal kompletterande underlag.  

När det gäller användning av produktflöden säger man följande: 

We do not use transport commodity flow information in compiling our trade flows. We use destination of shipments 

or sales by province modules on our annual business surveys. (Email från Ziad Ghanem, Statistics Canada, 

november 2021). 

Ett skäl till att man går till väga på detta sätt är att det kanadensiska systemet att skatta, 

validera och publicera interregionala IO-tabeller utgör en integrerad del av arbetet inom 

Statistics Canada. 

Publikationen av Généreux & Langen (2002) ligger fortfarande i grunden för Kanadas 

arbete. Systemet byggs upp kring producentpriser. Man går igenom hur data över 

handelsflöden har tagits fram på ett ingående sätt. Ett exempel kan illustrera varför man 

använder producentpriser och hur detta system måste utnyttjas för att göra reda för de 

olika slagen av interregionala och internationella handelsmönstren utifrån provinsnivå. 

Tabell 6.1 är hämtad från publicerad statistik för 2014. 

Tabell 6.1 Interprovinsiella handelsflöden i Kanada 2014 (miljoner CA$). 

 

Källa: https://www150.statcan.gc.ca/pub/13-607-x/2016001/sut_table3_eng.jpg. 

Förkortningar: NL=New Foundland & Labrador, PE=Prince Edward Island, NS=Nova Scotia, 

NB=New Brunswick, QC=Quebec, ON=Ontario, MB=Manitoba; SK=Saskatchewan, AB=Alberta, 

BC=British Columbia, YK=Yukon, NT=Northern Territories, NU=Nuvacut, CE= Canada East 

https://www150.statcan.gc.ca/pub/13-607-x/2016001/sut_table3_eng.jpg
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I tabellen representerar raderna mottagande region och kolumnerna levererande region. 

Vi kan notera en stor post med leveranser som går direkt från import till återexport. Den 

interregionala handeln är knappt två tredjedelar av den internationella. Här redovisas inte 

de inomregionala handelsströmmarna. Om dessa räknas in dominerar den regionala 

handeln. 

En poäng görs av att man kalkylerar den interregionala handeln i baspriser eller 

producentpriser. Det innebär att värderingen av en produkt exkluderar alla kostnader 

förknippade med transporter, handelsmarginaler och produktanknutna skatter. Metoden 

att värdera handelsflödena är att föredra framför mottagarpriser, priser som inkluderar 

samtliga kostnader, därför att metodiken mer precist mäter värdet av handeln med varor 

och tjänster och medger uppdelning av mottagarpriserna i dess olika komponenter. Detta 

är grundläggande i det kanadensiska arbetet.  

Vi kan förklara detta ytterligare utifrån ett svenskt exempel. Säg att en vara tillverkas i 

Värmlands län och köps av ett partihandelsföretag i Örebro län och sedan säljs till en 

konsument i Uppsala län via ett detaljhandelsföretag där. Till detta kommer att varan 

transporterades av ett åkeriföretag i Jönköpings län från Värmlands län till Uppsala län. 

En slutförbrukare i Uppsala län importerar från tre län, Värmland, Örebro och Jönköping. 

Värdet i producentpris för varan utgör en import från Värmlands län, 

partihandelsmarginalen är en import från Örebro län, medan transportmarginalen 

importeras från Jönköpings län. Detaljhandelsmarginalen ingår i Uppsala läns 

egenproduktion och är därför inte att räkna som interregional handel. Om man mätte 

handelsflödet i mottagarpriser skulle man bara ta med en komponent, nämligen från 

Värmlands län till Uppsala län. 

Kanada redovisar några typiska problem med de årliga enkäter över handelsflöden kring 

vilka man bygger sina estimationer. Regionala exportdata reflekterar ofta den sista 

transportregionen och inte produktionsregionen och importdata reflekterar den region 

som tar emot importen och inte den region där den konsumeras. För att hantera dessa 

problem gör man regelbundna enkätundersökningar av åkerier varvid 100–120 

produktgrupper ingår i undersökningarna. Tre geografiska referenspunkter ingår för varje 

åkare, företagets regionala hemvist, inköpsregionen och leveransregionen inrikes eller 

utrikes. För att koppla samman dessa data med produktionsvärden krävs antaganden om 

hur partihandeln bedrivs. När ett åkeriföretag köper från inhemska leverantörer antas att 

ursprungsregionen utgörs av produktionsplatsen och destinationsregionen utgörs av 

konsumtionsplatsen. När man importerar antas att åkeriföretaget finns i importregionen 

och när man exporterar antas flödet starta i företagets hemmaregion. På detta sätt skapas 

ett enhetligt sätt att hantera handelsflöden. Så vitt man kan utröna av dokumentationen 

har intar dessa undersökningar fortfarande en central roll i de kanadensiska regionala 

handelsundersökningarna. 

6.3 Australien 
Det australiensiska systemet är tydligt forskningsbaserat och bygger på ny metodik för att 

balansera olika delar av räkenskapssystemet mot varandra, se exempelvis Lenzen et al 

(2017). Även om man anger att metodiken att behandla interregionala handelsflöden kan 

anpassas efter datatillgången har man inte visat hur man går till väga för att samla in och 

analysera surveydata för interregional handel. Ett skäl skulle kunna vara att Australian 
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Bureau of Statistics inte samlar in regionalt specificerade arbetsställedata i tillräcklig 

utsträckning. En förklaring till detta kan sannolikt vara sekretessaspekter och därmed 

förknippade svårigheter att få information från företagen. 

Det finns inga surveymetoder för användning i de australiensiska tabellerna. Man ger 

därför möjlighet att välja mellan tio olika non-surveymetoder som kan anpassas till 

specifika tillämpningar. Av dessa tio metoder är sju varianter av lokaliseringskvoter som 

konstrueras på olika sätt beroende på tillgången på regional primärdata. Den metod som 

förs fram särskilt är CHARM. Grundidén med dessa metoder är att beräkna andelar för så 

kallad cross-hauling mellan regioner på basis av observerade andelar i den nationella 

nivåns handel med resten av världen och tillämpa dessa regionalt.  

Man fokuserar i stället på att beskriva hur man kan mäta avvikelser mellan ofullständiga 

primärdata och de estimerade flödena. Tre mått redovisas, medelvärdet av avståndet 

mellan fördelningarna i absoluta tal, det aritmetiska medelvärdet av absolutvärdet av 

avvikelserna och det entropibaserade informationsvinstmåttet. Dessa avståndsmått 

används även i vårt MRIO-system med betydligt skarpare empiriska flödesdata från VFU. 

Man kan konstatera att behandlingen av interregional handel är en grundläggande svaghet 

i det australiensiska MRIO-systemet. 

6.4 Sammanfattning: tre länders arbete med MRIO-

tabeller 
Vi sammanfattar några uppgifter från Australien, Kanada och Sverige att utveckla MRIO-

modeller i Tabell 6.2. Den kanadensiska ansatsen är uppbyggd inom ramen för ett 

långsiktigt utvecklingsarbete inom Statistics Canada där en kärna är surveybaserade 

hanteringar av interregional och internationell handel. Systemet är uppbyggt kring årliga 

enkäter till företag inriktade på partihandel och bäddar in detta i ett sammanhang med 

andra empiriska undersökningar av regionala produktionsdata. Kanadas system har 

etablerats generiskt som en del av arbetet med nationalräkenskaperna. Man har undvikit 

att använda varuflödesdata på det sätt som etablerats i Sverige av Trafikverket. Arbetet 

med MRIO finansieras av den federala nivån och används för att fördela moms varför 

tabellerna är av betydelse för det kanadensiska skattesystemet. Under utvecklingsskedet 

fick Statistics Canada en extra tilldelning av $CA 50 miljoner per år under ett antal år för 

att sätta systemet på plats. I Australien har systemet använts för analys av gruvindustrins 

nedgång i västra Australien och för beräkningar av miljöbelastning. 

Det svenska MRIO-systemet innebär en medelväg. Den prototyp som nu föreligger 

kombinerar delar av de andra ländernas kombination av survey- och non-surveymetoder 

för den interregionala handeln. Det finns stora möjligheter till fortsatt utveckling på denna 

väg.  
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Tabell 6.2 Några basdata om tre länders arbete med MRIO-tabeller. 

Egenskap/Land Australien Kanada Sverige 

Grundmodell Lenzens syntetiska 

ansats 

Isards kompletta 

modell 

Chenery-Moses 

multiplikativa ansats 

Handelsmodell Tio alternativ Partihandelsdata VFU 

Produkter 1284 725 446 

Branscher 114 235 110 

Regioner 8 12 21 

Varuflödesgrupper Används inte 100–120 15 

Dataunderlag 2008–2015 1996–2017 2008–2017 

Uppdatering Årligen Årligen Vart tredje år 

Submodeller Ett större antal i 

tillämpningar 

Inriktad på publicering 

av regional statistik 

För klimatfrågor och 

sysselsättning 

Samarbete Många myndigheter Inom Statistics Canada Flera myndigheter 

Viktig tillämpning Gruvindustrin Skattesystemet Raps 

Huvudsaklig källa Lenzen et al (2017) Généreux&Langen 

(2002) 

SCB 

 

Det finns en omfattande forskning om godsflöden i det svenska produktionssystemet. Inte 

minst har dessa frågor studerats av exempelvis Johansson el al (2012) i en serie av artiklar 

och forskningsrapporter där fokus är på godstransporter, både inhemska och 

internationella, och deras länkning till regionalekonomisk utveckling. Särskilt Bjurklo 

(1991, 2004), Werke & Bjurklo (2002) har utvecklat en serie så kallade ERG-modeller för 

inom- och mellanregionala godsflöden och kopplat samman dem med empiriska 

undersökningar. Särskilt har användbarheten hos periodiskt publicerad statistik 

undersökts. En viktig slutsats är att allmänt tillgänglig statistik oftast är alltför inriktad på 

genomsnitt för att beräkningarna ska kunna ge en verklighetstrogen bild av 

godsflödesmönstren. Det är därför nödvändigt att via enkäter eller på annat sätt tillföra 

disaggregerad och varugruppsspecifik information. Arbetet är till stora delar inkorporerat 

i Trafikverkets utvecklingsarbete under senare år. 
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7. Slutsatser och avslutande 

diskussion 

7.1 Slutsatser 
Vi har visat att SCB:s nya MRIO-tabeller skapar nya möjligheter att analysera uppströms 

och nedströms värdekedjor för branscher inom och mellan regioner. Detta är dock enbart 

en av många tänkbara tillämpningar och användningsområden. MRIO-tabellerna skulle 

även kunna spela en viktig roll i regionalt utvecklingsarbete och för policyutveckling i 

tillväxtpolitiskt arbete. På sikt har MRIO potential att även sprida ljus på viktiga 

samhällsutmaningar som ökade ekonomiska klyftor mellan stads- och landsbygdsregioner 

och hur man ska åstadkomma en snabbare återhämtning vid ekonomiska kriser. För 

enskilda regioner innebär detta möjligheter att proaktivt arbeta med insatser för en 

tydligare positionering i värdekedjor, genom exempelvis insatser för funktionell 

specialisering men även väl avvägda infrastrukturella satsningar. På nationell nivå kan 

MRIO användas för att skapa scenarion om effekter av planerade statliga satsningar eller 

större företagsetableringar; hur effekter sprids mellan olika branscher inom landet. 

Studien har redogjort för MRIO-tabellernas struktur och det material som används för att 

generera dessa tabeller. Ett viktigt bidrag har gjorts till det fortsatta arbetet med MRIO 

genom en kritisk diskussion av olika kvalitetsaspekter. Vi har även gett flera konkreta 

förslag på hur arbetet, och därmed kvaliteten, kan förbättras. Som exempel på förbättringar 

kan nämnas att vi har visat nya sätt att beräkna privat konsumtion. Våra förslag är 

förankrade i teori och empirisk forskning men även erfarenhet från relaterade 

utvecklingsarbeten som exempelvis VFU. Vi har även i viss mån diskuterat hur en 

utvidgad MRIO-modell skulle kunna leda till bättre förståelse av sambandet mellan 

produktion och konsumtionsbaserade utsläpp i geografiskt uppdelade värdekedjor. Det 

nya grepp som tagits är att testa hur långt man kan komma med att överföra resultat från 

forskningen om globala värdekedjor till regionala värdekedjor. Våra resultat tyder på att 

detta är möjligt men att det behövs en länkning till internationella studier inom 

motsvarande område som man exempelvis bedriver inom OECD. Det torde vara fullt 

genomförbart att koppla samman en OECD-modell med nationer som geografiska enheter 

med en svensk fördjupning med län som geografiska enheter. Ett sådant projekt kan 

exempelvis bygga på pågående arbete inom Tillväxtanalys. 

Sammantaget måste det svenska arbetet med MRIO beskrivas som ambitiöst och lovande. 

Från att från början ha varit tänkt som en påbyggnad av tidigare arbete, med stöd av 

forskare från Australien, har SCB valt att utveckla en egen svensk modell. Denna satsning 

på utveckling med interna resurser har gjort att alla moment inte kunnat färdigställas för 

att få fram beräkningsbara tabeller under 2021. Samtidigt har det gjort att man kommit till 

insikt om hur fortsatt utveckling ska bedrivas. Stora framsteg kan förutskickas i ett fortsatt 

utvecklingsarbete i vilket man sätter ännu tydligare fokus på de krav som ställs av den 

regionala dimensionen. Det är viktigt att ett fortsatt utvecklingsarbete betraktar nya 

framtida användningsområden, exempelvis i vilken utsträckning de nya MRIO-tabellerna 

kan bidra till en vidareutveckling av regionalräkenskaperna (tillgångs- och 

användningstabeller per region) eller nya modellansatser för regionala scenarier och 

prognoser inklusive integrering i Raps-modellen. Ett resultat av dessa diskussioner är att 
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det kan finnas svårigheter i matchningen mellan de nya regionaliserade tillgångs- och 

användningstabellerna och de nationella. Avvikelser som kvarstår verkar bland annat 

hänga samman hur man behandlar handelsmarginaler och övergången mellan data i 

mottagarpriser och baspriser. 

7.2 Avslutande diskussion 
Våra förslag för det fortsatta arbetet med MRIO kan sammanfattas i ett antal punkter. Det 

är av stor vikt att under kommande ett och ett halvt år fortsätta med MRIO-arbetet som ett 

utvecklingsprojekt med en bibehållen krets av intressenter. I detta arbete bör ingå en 

noggrann dokumentation och kvalitetssäkring. Denna rapport ska ses som ett konstruktivt 

bidrag till detta arbete.  

 

MRIO-tabeller behöver produceras årligen på längre sikt. Kunskap om hur regionala 

ekonomier hänger samman med varandra och med omvärlden är av avgörande betydelse 

för en evidensbaserad klimat- och tillväxtpolitik, men även för att förstå hur förändringar 

i globala värdekedjor påverkar svenska regioner. Det gäller även att förstå hur 

etableringar, exempelvis de som nu görs längs norrlandskusten, kan påverka övriga 

Sverige. Kunskapsbehovet kommer att växa i framtiden så att vi bättre kan förutse 

konsekvenser av nödvändiga politiska åtgärder.  

 

Det behöver skapas en gruppering av intressenter som driver frågan som en ny samlad 

MRIO-verksamhet. Samtidigt har projektet visat på fördjupade kunskapsbehov för att 

kvalitetssäkra arbetet och dess resultat. Detta behöver göras i samarbete mellan 

myndigheter, universitet och internationella forskningsmiljöer. Det är därför av stor vikt 

att det fortsatta MRIO-projektet inte enbart inriktas mot publicering av statistik och 

dataunderlag. Behovet är även stort när det gäller att utveckla och tillämpa olika typer av 

modellskattningar. 

 

Arbetet har fört Sverige närmare forskningsfronten inom interregional input-output-

analys. Det anknytande forskningsprojekt som initierats av Tillväxtanalys, och från vilket 

denna rapport är ett resultat, behöver fortsättas. Behov av fortsatt utvecklingsarbete finns 

inte minst när det gäller samverkan med universitet och högskolor men även mellan 

Tillväxtanalys och Trafikanalys och inriktas mot att öka inslaget av surveymetoder. 

Hittillsvarande arbete har inneburit att data använts som tagits fram för andra primära 

frågeställningar än interregional och internationell handel i kombination med varandra. Vi 

föreslår att man som en del av fortsatt arbete söker externa forskningsmedel.  

 

MRIO-projektet har använt en databas för 2018 för att testa de olika komponenterna. När 

man får de olika delarna att samspela på rätt sätt och balansering skett mot data på 

nationell nivå har man kommit en bit på väg mot kvalitetssäkrad validering. Det är viktigt 

att tabeller för en tidsserie skapas. Svårigheten blir att göra uppdateringar av VFU-data 

och data för tjänstehandel med historiska data. Man behöver göra MRIO-tabellerna 

empiriskt förankrade i externa survey-data.  

 

En möjlig väg framåt för arbetet med att ta fram MRIO-tabeller är att utnyttja det arbete 

som genomförs inom ramen för VFU genom att estimera MRIO-matriser och PWC-

matriser samtidigt genom ett fördjupat samarbete mellan Trafikanalys och SCB. För de år 
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då ingen VFU genomförs kan MRIO-matriserna uppdateras genom RAS-balansering på 

disaggregerad varugruppsnivå med tidigare års handelsmatriser som à priorimatriser och 

uppdaterade data för länsvis tillgång och efterfrågan. När nästa VFU genomförs finns 

möjlighet att validera den stegvisa RAS-metoden. 

 

Arbetet i den andra fasen av MRIO-projektet motsvarar till sin ambition de investeringar 

som gjorts inom andra länder. SCB har nu egen mjukvara, programmerad i R, som väl kan 

mäta sig med infrastrukturen i ledande länder som Australien och Kanada. Goda kontakter 

har skapats med input-outputarbete inom OECD, Världsbanken och olika FN-organ. Det 

är viktigt att det knyts ännu starkare kontakter i dessa internationella nätverk i projektets 

nästa fas. Vi föreslår att det byggs upp ett användarnätverk motsvarande det som finns för 

Raps. 
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Bilagor 

Tabell 1a Handelsmatris beräknad genom RAS-balansering av aggregerade  

  varuflöden. 
 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tillgång 

01 72732 5318 3359 4586 3026 3647 1780 272 569 9060 2871 15106 1851 2298 2793 3448 1661 1543 988 2516 2171 141594 

03 8527 2608 426 426 455 412 416 54 92 1033 432 1150 365 445 668 738 848 186 169 246 373 20069 

04 3569 326 3937 1069 773 899 363 30 147 1220 182 2758 2242 598 1158 345 363 321 103 615 1222 22240 

05 5174 737 2279 12190 3228 662 2381 91 522 3254 761 5640 1015 1151 2009 514 1179 904 308 177 279 44453 

06 8338 1021 1472 2455 10110 1458 1752 63 779 5133 1882 8496 901 1413 1489 494 694 983 803 463 504 50705 

07 4996 381 431 2384 2351 1795 1616 30 739 1450 950 1725 205 306 322 201 245 139 50 209 226 20751 

08 3589 441 183 1322 2538 1501 5660 73 425 5271 361 2927 329 326 287 85 92 80 61 199 224 25974 

09 761 13 20 34 76 54 130 2536 6 329 7 55 8 15 121 15 22 14 0 11 140 4367 

10 921 383 58 513 246 390 575 20 3304 1425 308 5641 145 214 100 270 41 6 14 22 72 14670 

12 15152 1756 1342 2856 3427 2422 1797 181 2111 34240 4367 11041 1094 2245 4055 1237 1091 650 516 741 613 92933 

13 2630 878 286 877 1433 762 900 18 450 3283 3284 4892 493 225 483 271 477 138 85 243 105 22212 

14 35529 3542 2948 7903 6530 3375 2550 552 2744 16897 6573 83331 4011 6621 4105 2208 3520 1618 697 2059 2647 199961 

17 1923 425 495 1071 679 166 417 2 675 935 171 3483 7894 2044 915 457 1147 96 92 288 1061 24436 

18 4372 1925 539 1059 850 986 369 36 166 1518 454 9099 1249 4073 921 798 701 207 248 252 516 30336 

19 8131 1934 2429 1153 669 455 159 34 283 1037 51 7012 429 1379 4138 1328 897 239 43 308 175 32283 

20 7417 353 562 849 797 209 599 3 74 1263 580 3194 757 2465 1706 3990 1963 629 516 2438 823 31186 

21 3918 1051 615 833 582 187 1106 40 116 1457 427 3239 1563 1090 1645 3199 11291 824 277 640 261 34364 

22 724 1687 95 439 409 156 287 2 18 996 247 1998 163 533 170 345 935 9431 860 614 1587 21695 

23 703 185 20 131 668 42 31 0 20 404 17 554 10 115 91 266 927 1390 3386 157 69 9186 

24 2896 399 104 362 685 44 29 1 413 5291 95 2770 97 29 300 259 750 2974 368 6465 2699 27030 

25 802 51 895 37 101 16 97 1 2 576 137 952 23 169 177 7163 190 95 43 6293 9524 27345 

Efterfrågan 192803 25415 22494 42549 39632 19638 23013 4038 13656 96072 24158 175062 24843 27755 27654 27634 29033 22466 9628 24956 25291  

 

Tabell 1b Handelsmatris beräknad genom RAS-balansering av varuflöden  

  uppdelat på enskilda varugrupper som därefter aggregerats. 
 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tillgång 

01 71095 5767 3909 6226 2391 1816 1465 530 810 10244 2263 11854 1362 2807 2710 4161 2387 2156 1344 3708 2589 141594 

03 9898 2872 331 279 618 345 296 91 74 462 233 886 199 426 551 860 1303 88 79 82 96 20069 

04 3984 336 4967 1254 701 316 257 73 75 1297 174 2906 1088 895 1569 449 417 229 53 480 718 22240 

05 5637 581 1623 10586 3105 675 1351 166 919 4291 1350 7382 1265 614 801 635 1389 1117 357 306 303 44453 

06 6928 903 1532 2768 10819 1736 1955 99 1039 5169 2155 8632 884 1294 1579 585 637 530 360 500 601 50705 

07 3451 395 406 2293 2498 2627 1478 38 882 1875 919 1921 157 294 473 255 192 156 49 202 192 20751 

08 4106 396 200 1067 2129 1382 4901 108 663 4223 357 4554 251 308 280 81 168 156 78 256 308 25974 

09 947 48 13 107 48 456 50 1426 80 523 6 67 1 63 156 10 69 4 4 7 280 4367 

10 1007 428 94 633 161 693 644 47 2684 2501 301 3575 240 236 128 556 221 17 24 56 423 14670 

12 15701 2037 1296 2928 3239 2882 1880 376 2476 30487 3495 13603 996 2251 3031 1353 1402 825 527 1222 929 92933 

13 2810 477 458 560 1150 577 748 12 458 3338 4455 5063 236 238 571 418 302 110 68 130 34 22212 

14 36861 3442 2526 7233 6962 3488 3265 823 1810 17220 5821 80669 4009 6265 4811 2561 2918 2576 641 3543 2515 199961 

17 1900 380 206 1315 814 213 396 2 457 1123 182 4006 8731 1682 723 520 713 110 135 296 532 24436 

18 4714 1809 590 1476 730 1241 319 58 125 1535 515 6678 1472 4636 1101 1074 661 250 254 388 710 30336 

19 8912 1547 1622 1170 903 367 362 110 651 882 90 6082 439 1347 4404 731 1098 446 51 436 634 32283 

20 3974 611 398 715 762 156 626 12 54 1812 758 3817 1410 1947 2036 7158 2318 483 476 1006 658 31186 

21 4601 1091 1109 589 658 235 1481 49 95 1426 341 6901 1375 797 1944 1952 7213 949 251 789 518 34364 

22 885 742 98 544 377 151 297 3 16 876 235 1604 185 616 210 467 1599 9479 630 1420 1263 21695 

23 824 358 30 92 329 30 28 1 25 451 12 495 54 79 90 698 1184 792 3433 109 70 9186 

24 2942 471 124 674 1049 240 132 10 260 3371 318 3775 472 65 247 315 434 1803 716 7031 2579 27030 

25 1627 722 963 39 190 12 1080 2 4 2963 178 593 16 896 239 2796 2407 191 100 2988 9339 27345 

Efterfrågan 192803 25415 22494 42549 39632 19638 23013 4038 13656 96072 24158 175062 24843 27755 27654 27634 29033 22466 9628 24956 25291  
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Tabell 1c Handelsmatris beräknad genom entropimaximering med aggregerade  

  varuflöden som à priorimatris. 

  01   03   04   05   06   07   08   09   10   12   13   14   17   18   19   20   21   22  23   24   25  Tillgång 

01 72732 5318 3359 4586 3026 3647 1780 272 569 9060 2871 15106 1851 2298 2793 3448 1661 1543 988 2516 2171 141594 

03 8527 2608 426 426 455 412 416 54 92 1033 432 1150 365 445 668 738 848 186 169 246 373 20069 

04 3569 326 3937 1069 773 899 363 30 147 1220 182 2758 2242 598 1158 345 363 321 103 615 1222 22240 

05 5174 737 2279 12190 3228 662 2381 91 522 3254 761 5640 1015 1151 2009 514 1179 904 308 177 279 44453 

06 8338 1021 1472 2455 10110 1458 1752 63 779 5133 1882 8496 901 1413 1489 494 694 983 803 463 504 50705 

07 4996 381 431 2384 2351 1795 1616 30 739 1450 950 1725 205 306 322 201 245 139 50 209 226 20751 

08 3589 441 183 1322 2538 1501 5660 73 425 5271 361 2927 329 326 287 85 92 80 61 199 224 25974 

09 761 13 20 34 76 54 130 2536 6 329 7 55 8 15 121 15 22 14 0 11 140 4367 

10 921 383 58 513 246 390 575 20 3304 1425 308 5641 145 214 100 270 41 6 14 22 72 14670 

12 15152 1756 1342 2856 3427 2422 1797 181 2111 34240 4367 11041 1094 2245 4055 1237 1091 650 516 741 613 92933 

13 2630 878 286 877 1433 762 900 18 450 3283 3284 4892 493 225 483 271 477 138 85 243 105 22212 

14 35529 3542 2948 7903 6530 3375 2550 552 2744 16897 6573 83331 4011 6621 4105 2208 3520 1618 697 2059 2647 199961 

17 1923 425 495 1071 679 166 417 2 675 935 171 3483 7894 2044 915 457 1147 96 92 288 1061 24436 

18 4372 1925 539 1059 850 986 369 36 166 1518 454 9099 1249 4073 921 798 701 207 248 252 516 30336 

19 8131 1934 2429 1153 669 455 159 34 283 1037 51 7012 429 1379 4138 1328 897 239 43 308 175 32283 

20 7417 353 562 849 797 209 599 3 74 1263 580 3194 757 2465 1706 3990 1963 629 516 2438 823 31186 

21 3918 1051 615 833 582 187 1106 40 116 1457 427 3239 1563 1090 1645 3199 11291 824 277 640 261 34364 

22 724 1687 95 439 409 156 287 2 18 996 247 1998 163 533 170 345 935 9431 860 614 1587 21695 

23 703 185 20 131 668 42 31 0 20 404 17 554 10 115 91 266 927 1390 3386 157 69 9186 

24 2896 399 104 362 685 44 29 1 413 5291 95 2770 97 29 300 259 750 2974 368 6465 2699 27030 

25 802 51 895 37 101 16 97 1 2 576 137 952 23 169 177 7163 190 95 43 6293 9524 27345 

Efterfrågan 192803 25415 22494 42549 39632 19638 23013 4038 13656 96072 24158 175062 24843 27755 27654 27634 29033 22466 9628 24956 25291  

 

Tabell 2a Procentuell skillnad mellan handelsmatris baserat på RAS-balansering 

  av enskilda varuflöden och handelsmatris baserat på RAS-balansering  

  av aggregerade varuflöden. 

 

 

Från län 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 Stockholms län -2% 8% 14% 26% -27% -101% -21% 49% 30% 12% -27% -27% -36% 18% -3% 17% 30% 28% 26% 32% 16%

03 Uppsala län 14% 9% -29% -53% 26% -19% -40% 40% -24% -123% -85% -30% -84% -4% -21% 14% 35% -112% -114% -200% -290%

04 Södermanlands län 10% 3% 21% 15% -10% -185% -41% 59% -96% 6% -5% 5% -106% 33% 26% 23% 13% -40% -96% -28% -70%

05 Östergötlands län 8% -27% -40% -15% -4% 2% -76% 46% 43% 24% 44% 24% 20% -87% -151% 19% 15% 19% 14% 42% 8%

06 Jönköpings län -20% -13% 4% 11% 7% 16% 10% 36% 25% 1% 13% 2% -2% -9% 6% 16% -9% -85% -123% 7% 16%

07 Kronobergs län -45% 4% -6% -4% 6% 32% -9% 21% 16% 23% -3% 10% -31% -4% 32% 21% -28% 11% -2% -3% -18%

08 Kalmar län 13% -11% 9% -24% -19% -9% -15% 32% 36% -25% -1% 36% -31% -6% -3% -5% 45% 49% 21% 22% 27%

09 Gotlands län 20% 73% -51% 68% -58% 88% -158% -78% 93% 37% -25% 18% -532% 77% 22% -55% 67% -221% 100% -55% 50%

10 Blekinge län 9% 11% 38% 19% -52% 44% 11% 58% -23% 43% -2% -58% 40% 10% 21% 51% 82% 63% 40% 60% 83%

12 Skåne län 3% 14% -3% 2% -6% 16% 4% 52% 15% -12% -25% 19% -10% 0% -34% 9% 22% 21% 2% 39% 34%

13 Hallands län 6% -84% 38% -57% -25% -32% -20% -51% 2% 2% 26% 3% -109% 5% 15% 35% -58% -26% -26% -87% -206%

14 Västra Götalands län 4% -3% -17% -9% 6% 3% 22% 33% -52% 2% -13% -3% 0% -6% 15% 14% -21% 37% -9% 42% -5%

17 Värmlands län -1% -12% -141% 19% 17% 22% -5% 27% -48% 17% 6% 13% 10% -21% -27% 12% -61% 13% 32% 3% -99%

18 Örebro län 7% -6% 9% 28% -16% 21% -15% 37% -33% 1% 12% -36% 15% 12% 16% 26% -6% 17% 2% 35% 27%

19 Västmanlands län 9% -25% -50% 1% 26% -24% 56% 70% 57% -18% 44% -15% 2% -2% 6% -82% 18% 46% 15% 29% 72%

20 Dalarnas län -87% 42% -41% -19% -5% -34% 4% 77% -36% 30% 23% 16% 46% -27% 16% 44% 15% -30% -9% -142% -25%

21 Gävleborgs län 15% 4% 45% -42% 11% 20% 25% 17% -22% -2% -25% 53% -14% -37% 15% -64% -57% 13% -11% 19% 50%

22 Västernorrlands län 18% -127% 3% 19% -8% -3% 3% 34% -16% -14% -5% -25% 12% 13% 19% 26% 42% 1% -36% 57% -26%

23 Jämtlands län 15% 48% 32% -42% -103% -38% -12% 100% 20% 10% -34% -12% 82% -46% -2% 62% 22% -76% 1% -44% 1%

24 Västerbottens län 2% 15% 16% 46% 35% 82% 78% 86% -58% -57% 70% 27% 80% 56% -21% 18% -73% -65% 49% 8% -5%

25 Norrbottens län 51% 93% 7% 7% 47% -37% 91% 34% 39% 81% 23% -61% -45% 81% 26% -156% 92% 50% 57% -111% -2%
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Tabell 2b Procentuell skillnad mellan handelsmatris beräknad med  

  entropimaximering och handelsmatris beräknad med RAS-balansering. 

 

 

Tabell 2c Skillnad mellan handelsmatris baserad på estimerad gravitationsmodell  

  med RAS-balansering och en handelsmatris baserad på RAS- 

  balansering av VFU-data. 

 

Från län 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25

03 Uppsala län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

04 Södermanlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

05 Östergötlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

06 Jönköpings län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

07 Kronobergs län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

08 Kalmar län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

09 Gotlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 Blekinge län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

12 Skåne län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13 Hallands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14 Västra Götalands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 Värmlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

18 Örebro län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 Västmanlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20 Dalarnas län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

21 Gävleborgs län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

22 Västernorrlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

23 Jämtlands län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

24 Västerbottens län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

25 Norrbottens län 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Till län

Från län 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 Stockholms län 28% 1% 8% -38% -92% -444% -47% 34% -19% -276% -305% -220% -31% -14% 14% -51% 37% -13% -75% -131% -118%

03 Uppsala län -17% 11% 37% 37% -22% -148% -43% 48% 24% -65% -133% 14% 11% 20% 32% 9% 28% 63% 15% 34% -14%

04 Södermanlands län 47% 67% -90% 35% -20% -244% 26% 75% 19% -36% 34% -40% -259% 44% 22% 57% 52% 22% 42% -81% -286%

05 Östergötlands län 30% 34% -17% -14% -36% 19% -53% 55% 1% -33% 3% -8% 22% 45% -37% 58% -8% -32% 2% 71% 52%

06 Jönköpings län -70% -21% -40% 23% -18% 37% 20% 69% 28% 0% 2% 25% 30% 0% -51% 55% 29% -46% -139% 27% 21%

07 Kronobergs län -189% -25% -22% -160% -28% 33% -37% 61% 17% 59% -6% 50% 52% 31% 4% 48% 32% 47% 62% 19% 14%

08 Kalmar län -13% 19% 73% 28% -38% -22% -59% 41% 54% -82% 50% 23% 46% 55% 53% 86% 85% 81% 70% 52% 47%

09 Gotlands län 20% 92% 86% 83% 47% 19% -20% -423% 89% -22% 90% 88% 94% 89% 11% 90% 89% 90% 100% 93% 7%

10 Blekinge län 23% -79% 76% 10% 71% 59% 35% 66% -52% 53% 36% -179% 48% 26% 56% 0% 84% 97% 85% 88% 64%

12 Skåne län -179% -76% -27% -19% 5% 23% 29% 32% 18% 24% -15% 11% 23% -72% -286% 4% 12% 32% -5% 24% 40%

13 Hallands län -66% -199% 11% -15% -8% 1% -45% 76% -9% 12% -20% 26% 2% 47% -49% 30% -33% 48% 38% 7% 61%

14 Västra Götalands län -155% -25% 3% -18% 38% 14% 40% 9% -19% -6% 22% 15% 32% -41% -24% 42% -4% 32% 44% 9% -15%

17 Värmlands län 39% 36% 31% 15% 25% 55% 20% 99% -172% 34% 66% 22% -99% -38% -5% 61% -36% 81% 69% 37% -139%

18 Örebro län 7% -96% 59% 51% 24% -135% 44% 74% 41% -7% 3% -135% 25% 22% 47% 43% 32% 63% 7% 46% -17%

19 Västmanlands län -8% -12% -37% 25% 11% -46% 71% 77% -29% 7% 85% -162% 55% 24% 29% 23% 36% 63% 84% 39% 62%

20 Dalarnas län -30% 75% 45% 36% 5% 43% -3% 98% 72% 9% -37% -1% 41% -74% 3% 15% 20% 39% -1% -215% -20%

21 Gävleborgs län 42% 45% 36% 30% 24% 46% -93% 81% 55% -7% -7% -14% -69% -4% -13% -20% -87% 56% 61% 44% 72%

22 Västernorrlands län 74% -147% 78% 28% 6% 26% 16% 99% 89% -13% -1% -21% 65% -16% 69% 61% 39% -90% 12% 70% -29%

23 Jämtlands län 42% 35% 89% 53% -211% 60% 81% 100% 75% 9% 87% 36% 96% 48% 62% 40% -53% -40% -187% 77% 87%

24 Västerbottens län -7% 35% 76% 44% -41% 82% 93% 99% -118% -398% 67% -47% 80% 94% 41% 67% 34% -36% 54% 19% 25%

25 Norrbottens län 69% 91% -113% 94% 80% 94% 77% 99% 99% 51% 56% 53% 95% 63% 63% -879% 80% 93% 93% -88% -1%

Till län
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Tabell 3a Restidsmatris med genomsnittlig viktad restid med bil mellan län. 

Restid   01   03   04   05   06   07   08   09   10   12   13   14   17   18   19   20   21   22  23   24   25  

01 26 91 108 193 340 432 365 251 496 582 493 444 325 204 128 245 240 452 560 716 1009 

03 97 53 169 278 425 518 451 294 582 669 561 469 338 221 129 212 167 379 487 643 936 

04 114 154 66 134 281 373 306 285 438 524 428 362 251 133 96 233 274 492 591 756 1049 

05 202 267 135 47 166 256 207 341 322 406 319 287 247 139 187 305 378 599 677 863 1157 

06 353 419 287 172 63 120 183 409 202 251 171 172 305 240 325 413 508 735 770 1000 1293 

07 436 503 370 254 121 50 154 479 116 170 163 240 397 329 413 502 596 823 863 1088 1381 

08 365 432 299 198 177 149 82 451 164 295 291 324 415 310 352 474 544 765 845 1029 1322 

09 251 294 285 341 409 479 451 30 497 577 515 495 398 339 312 391 351 492 565 609 759 

10 505 572 439 324 202 106 166 497 42 160 239 326 483 404 487 578 671 898 946 1163 1457 

12 581 647 515 398 247 164 289 577 166 63 165 284 499 466 552 638 735 962 983 1227 1520 

13 498 549 427 317 172 165 291 515 247 169 62 141 359 363 452 533 634 861 867 1125 1420 

14 445 450 356 283 168 242 328 495 331 292 144 78 246 262 350 429 532 759 758 1023 1317 

17 335 329 256 253 304 403 426 398 489 508 361 252 69 145 229 241 367 588 548 850 1135 

18 217 214 139 144 235 333 320 339 405 475 363 269 142 43 113 193 285 512 559 777 1070 

19 134 121 100 184 317 414 359 312 484 559 450 355 224 107 36 152 204 425 514 689 982 

20 240 207 229 299 401 499 476 391 571 640 527 428 238 187 149 85 172 387 408 652 943 

21 236 175 276 374 498 595 549 351 666 740 629 533 364 280 202 162 86 254 346 519 812 

22 460 400 510 612 744 841 787 492 913 985 875 779 604 526 439 397 266 95 232 274 565 

23 546 486 588 673 766 867 850 565 947 993 870 768 555 561 510 404 341 224 107 404 657 

24 722 662 773 875 1007 1104 1050 609 1176 1249 1139 1043 864 790 702 661 529 301 421 120 323 

25 1033 973 1084 1186 1319 1416 1361 759 1488 1561 1452 1355 1163 1101 1013 969 840 609 681 364 184 

 

 



 

 

På vilket sätt statens insatser bidrar till svensk tillväxt och näringslivsutveckling står i 

fokus för våra rapporter. 

Läs mer om vilka vi är och vad nyttan med det vi gör är på www.tillvaxtanalys.se. Du 

kan även följa oss på LinkedIn och YouTube. 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om pågående och 

planerade analys- och utvärderingsprojekt.  

Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

Tillväxtanalys 

Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 

E-post: info@tillvaxtanalys.se 

Webb: www.tillvaxtanalys.se 

https://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.tillvaxtanalys.se/
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