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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 effektivisera, ompröva och förbättra tillväxtpolitiken samt genomförandet 

av Agenda 2030. Vi utvecklar även metoder för att utvärdera och analysera svensk 

tillväxtpolitik. 

Hur nationellt politiskt fattade beslut bidrar till hållbar tillväxt kräver djuplodande 

analyser och utvärderingar utifrån flera perspektiv. I vår årligt uppdaterade analys- och 

utvärderingsplan presenterar vi våra ramprojekt. Det är tvååriga projekt där vi belyser en 

politiskt relevant frågeställning utifrån olika perspektiv. Under projekts gång publicerar 

vi fortlöpande delstudier. Våra slutsatser och rekommendationer sammanfattar vi i en 

avslutande ramprojektrapport. 

Det här är en delstudie som ingår i ramprojektet ”Statens roll vid nedläggning av större 

arbetsställen”. Studien är skriven av Erik Engberg. 

Ett varmt tack till dr Adrian Adermon och professor Martin Henning som har bidragit 

med värdefulla inspel. 

Östersund Maj 2021 

Peter Frykblom, avdelningschef, Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 

Med detta PM presenterar Tillväxtanalys ett index som speglar hur arbetare flödar (byter 

jobb) mellan olika branscher/industrier. Indexet har beräknats utifrån registerdata som 

omfattar samtliga sysselsatta individer i Sverige, och kan laddas ner från Tillväxtanalys 

hemsida (www.tillvaxtanalys.se). Ett högt indexvärde innebär att det finns en relativt 

stor rörlighet av arbetare mellan två branscher, vilket tyder på att det finns ett överlapp i 

det humankapital, de färdigheter och kunskaper, som branscherna använder. Inom 

forskningen så benämner man dessa mer eller mindre nära relationer mellan branscher 

för skill relatedness. 

Syftet med att tillgängliggöra dessa data är att de ska kunna användas av aktörer såsom 

beslutsfattare, forskare, studenter, företag och branschorganisationer. De fångar 

intressanta aspekter av ekonomins struktur, och är användbara för att förstå en rad 

aspekter av ekonomin, såsom arbetsmarknad och regional utveckling. Här följer några 

exempel på frågeställningar som kan studeras med hjälp av data om skill relatedness: 

• Vilka branscher använder sig av liknande humankapital?

• Om arbetare inom en viss bransch sägs upp, inom vilka andra branscher är det troligt

att de har bäst möjligheter att hitta nya jobb (Eriksson och Henning 2020)?

• Vilka branscher bör en region satsa på att utveckla, givet dess befintliga

kunskapsbas? Denna typ av frågeställning är återkommande inom EU:s

policyramverk för smart specialization.

• Vilken region har mest gynnsamt humankapitalunderlag för att utveckla en viss

bransch?

• Om ett företag vill rekrytera ny personal, inom vilka andra branscher har det störst

chans att hitta kvalificerade personer?

Metoden är hämtad från Neffke, Otto och Weyh (2017a), som tog fram motsvarande data 

för Tyskland, och har således kvalitetssäkrats via formell vetenskaplig peer review. Det 

finns en rik och växande forskningslitteratur som använder sig av skill relatedness och 

andra liknande mått, varifrån man kan hämta ytterligare inspiration om hur dessa data 

kan användas för att nå nya insikter. 

För att illustrera innehållet i data redovisar tabellen nedan de tio branscher som är 

starkast relaterade till branschen Reklambyråverksamhet. Det är lätt att föreställa sig att 

dessa branscher åtminstone delvis använder sig av liknande skills som 

Reklambyråverksamhet, att deras humankapital överlappar. Indexet sträcker sig mellan -1 

och 1, och ett indexvärde nära 1 indikerar ett relativt stort flöde av arbetare mellan de två 

branscherna. I bilagan finns ytterligare två exempel, veterinärverksamhet samt tillverkning 

av läkemedel. 

https://www.tillvaxtanalys.se/


             

 

 

      

   

     

     

        

      

       

    

        

     

    

      

        

         

       

     

       

     

 

      

   

     

5/35 Metod och data för att mäta skill relatedness mellan branscher baserat på svenska data 

Topp tio branscher relaterade till bransch 73.111, Reklambyråverksamhet 

Rank Bransch Index 

1 74.102 Grafisk designverksamhet 0,9268 

2 70.210 PR och kommunikation 0,9009 

3 59.120 Efterproduktion av film, video och TV-program 0,8855 

4 73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 0,8831 

5 18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 0,8377 

6 74.202 Reklamfotoverksamhet 0,8317 

7 59.110 Produktion av film, video och TV-program 0,8244 

8 73.119 Övrig reklamverksamhet 0,8195 

9 73.112 Direktreklamverksamhet 0,8151 

10 58.140 Utgivning av tidskrifter 0,7753 

Utifrån dessa data blir det möjligt att förstå ekonomin som ett nätverk, där branscherna 

har mer eller mindre starka relationer till varandra. Data kan visualiseras med hjälp av 

ett nätverksdiagram, som i figuren nedan. Varje nod i figuren motsvarar en bransch, och 

länkarna är de starkaste relationerna (högt index-värde). Ett par stycken kluster träder 

fram, grupper av branscher med mycket arbetarrörlighet sinsemellan. För mer detaljer 

om kartan, se avsnitt 3.3. 

Nätverksdiagram över de starkaste relatedness-länkarna, med utmärkta kluster 

Data består av en uppsättning matriser (tabeller) för den gällande 

näringsgrensindelningen SNI 2007, samt de äldre indelningarna SNI 2002, SNI 92 
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och SNI 69. För SNI 2007 finns exempelvis fem matriser, en för varje nivå i SNI 2007. 

Matriserna inkluderar tre olika index som har beräknats utifrån olika typer av arbetare, 

och finns tillgängliga i två format: som textfiler (.csv) och som Stata-dataset (.dta). I 

anslutning till data publicerar Tillväxtanalys även den Stata-kod som använts för att ta 

fram indexet utifrån LISA-registret. Det underlättar för andra att granska och bygga 

vidare på metoden. 

PM:et innehåller en litteraturöversikt, en förklaring av hur indexet har räknats fram, en 

deskriptiv analys som ger inblick i innehållet i de resulterande matriserna, samt en 

diskussion om indexets styrkor och begränsningar. 
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Summary 

With this report Growth Analysis presents skill relatedness matrices for Sweden, based 

on the method in Neffke, Otto and Weyh (2017a). The matrices contain an index which 

reflects how workers flow (i.e., change jobs) between different industries. The relatedness 

index has been calculated based on registry data which encompasses the full population 

of employed individuals in Sweden, and the matrices can be downloaded from Growth 

Analysis’ web page (www.growthanalysis.se). A high index value means that there is a 

relatively high level of worker mobility between two industries, which indicates that 

there is an overlap in the human capital, the knowledge and skills, employed by the 

industries. 

The data is made available for the benefit of interested parties such as policymakers, 

researchers, businesses, students, and industry organizations. They shed light on the 

structure of the economy and are useful for understanding a variety of aspects of the 

economy, including the labor market and regional development. Here are a few examples 

of questions that may be addressed with the help of skill relatedness data: 

• Which industries use similar human capital?

• If workers in a particular industry are laid off, in what other industries do they have

the best prospects for finding new jobs (Eriksson and Henning, 2020)?

• What industries should a region focus on developing, given its existing knowledge

base? This type of question frequently recurs in the context of the EU’s smart

specialization policy framework.

• What region has the most suitable human capital foundation for developing a

particular industry?

• If a firm is looking to recruit new personnel, in what other industries is it most likely

to find qualified candidates?

Neffke, Otto and Weyh (2017a) produced equivalent data for Germany, and their method 

has been vetted through formal academic peer review. There is a burgeoning research 

literature that uses skill relatedness and other similar measures, from where one might 

find further inspiration about how these data can be used to gain new insights. 

To illustrate the content of the data, the table below shows the top ten industries that are 

most strongly related to the industry Advertising agencies. It is easy to image that these 

industries use similar skills compared to advertising agencies, that there is human capital 

overlap between them. The index spans between -1 and 1, and an index value close to 1 

indicates a relatively large flow of workers between the two industries. Two additional 

examples can be found in the appendix: Veterinary activity and Manufacture of 

pharmaceuticals. 

http://www.growthanalysis.se/
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Table 1 Top ten industries related to industry 73.111, Advertising agencies 

Rank Bransch Index 

1 74.102 Graphic design 0,9268 

2 70.210 Public relations and communication 0,9009 

3 59.120 Post-production of film, video, and TV programs 0,8855 

4 73.120 Media agencies and advertising sales 0,8831 

5 18.130 Graphic preprint services 0,8377 

6 74.202 Advertising photography 0,8317 

7 59.110 Production of film, video, and TV programs 0,8244 

8 73.119 Other advertising activity 0,8195 

9 73.112 Direct marketing 0,8151 

10 58.140 Publishing of periodicals 0,7753 

Based on this data it becomes possible to understand the economy as a network, where 

industries are more or less related to each other. The data can be visualized using a 

network graph, as in the figure below. Each node in the figure corresponds to an 

industry, and the links between them are the strongest relationships (high index value). 

For more details about the graph, see section 3.3. 

Figure 1 Network graph of the strongest relatedness links 

The data consist of a collection of matrices for the current industry classification SNI 

2007, as well as the older classifications SNI 2002, SNI 92 and SNI 69. For SNI 2007 there 

are for example five matrices, one for each level of SNI 2007. The matrices include three 

alternative indices based on different types of workers and are available in two formats: 

as text files (.csv) and as Stata datasets (.dta). Along with the data, Growth Analysis will 

publish the Stata code that was used to construct the index from registry data. This helps 

others scrutinize and build on the method. 

The report includes a brief literature review, an explanation of how the index was 

calculated, a descriptive analysis which gives insight into the content of the resulting 

matrices, and a discussion of the strengths and weaknesses of the index. 
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1. Begreppet relatedness: bakgrund

och tidigare forskning

Begreppet relatedness (ungefär likhet, släktskap) har förekommit inom national- och 

företagsekonomisk forskning i flera decenniers tid (se till exempel Lemelin, 1982, eller 

Barney, 1988). Relatedness syftar på att olika ekonomiska aktiviteter – branscher eller 

teknikområden, exempelvis – på ett eller annat sätt är besläktade med varandra. 

Under de senaste åren har empiriska studier av relatedness vuxit fram som ett hett 

forskningsämne inom samhällsvetenskap. Trenden kan möjligen härledas till den ökade 

tillgången till data, som har skapat nya möjligheter att mäta och studera relatedness 

empiriskt. En inflytelserik studie inom området är Hidalgo m.fl. (2007), som analyserade 

relatedness mellan olika typer av varor, baserat på vilka varor som exporterades från 

samma land. 

Relatedness har blivit ett särskilt populärt begrepp inom ekonomisk geografi, när man 

försöker förklara varför regioner specialiserar sig på vissa ekonomiska aktiviteter och hur 

regionernas näringsstrukturer utvecklas över tid. Neffke m.fl. (2011) visar att när nya 

branscher utvecklas i en region (regionen diversifierar) så är de oftast besläktade med de 

aktiviteter som fanns i regionen sedan tidigare. 

Relatedness har även studerats inom företagsekonomisk forskning. Neffke och Henning 

(2013) visade att när företag diversifierar sina verksamheter så gör man, i likhet med 

regioner, oftast det till aktiviteter som är relaterade till företagets befintliga 

aktivitetsportfölj. 

Relatedness har visat sig vara ett användbart begrepp när det gäller implementeringen av 

smart specialization strategy, EU:s policyramverk för regional utveckling och innovation 

(Balland m.fl. 2019). Smart specialization bygger på att regioner ska skräddarsy sina 

strategier efter sina förutsättningar och bygga på deras styrkor. Relatedness-metodiken 

erbjuder ett sätt att mäta detta empiriskt, och exempelvis identifiera vad en region bör 

satsa på. 

Tillväxtanalys publicerade under 2020 ett working paper (Balland m.fl. 2020) som 

analyserar sambandet mellan statliga innovationsstöd och regioners utveckling med 

avseende på teknologier (mätt genom patent1) och branscher (mätt med antal anställda 

inom olika SNI-koder). Man fann bland annat att sambandet mellan stöd och diversifiering 

i en region, det vill säga att regionen utvecklar ett nytt näringsområde, är som starkast 

när stöden går till branscher eller teknologier som är starkt besläktade med regionens 

befintliga aktivitetsportfölj. 

Med relatedness-begreppet som utgångspunkt kan man se ekonomin som ett nätverk, 

där de olika aktörerna, branscherna osv. har mer eller mindre starka relationer med 

varandra. Nätverksdata kan analyseras med metoder som utvecklats inom network science 

(se t.ex. Borgatti m.fl. 2009), och som bland annat används flitigt av IT-företag som 

1 Relatedness mellan teknologier beräknades baserat på vilka teknologikoder som förekommer på samma 

patent (co-occurence); se t.ex. Breschi m.fl. (2003), Kogler m.fl. (2013). 
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Facebook för att analysera sociala nätverk. Figur 1 visar relatedness mellan exportvaror 

enligt Hidalgo m.fl. (2007). Författarna benämnde nätverket för the product space, och 

hävdade att det formar de vägar som länder följer när de utvecklas. 

Figur 1 Relatedness mellan exportvaror, från Hidalgo m.fl. (2007) 

1.1 Skill relatedness 
Relatedness kan mätas på flera olika sätt, vilket diskuteras av Neffke och Henning (2013). 

Som nämnt ovan uppskattade Hidalgo m.fl. (2007) relatedness mellan produkttyper 

baserat på vilka produkter som exporterades från samma land. Neffke m.fl. (2011) utgick 

från vilka varutyper som producerades i samma arbetsställe (fabrik). 

För att beräkna relatedness mellan svenska branscher/industrier har vi valt att använda 

det mått som kallas skill relatedness, och som baserar sig på flöden av arbetare mellan 

branscher. Begreppet skill relatedness introducerades av Neffke och Henning (2013)2. 

Neffke m.fl. (2017a) publicerade en studie av skill relatedness baserad på tyska data.3 

Författarna diskuterar olika faktorer som skulle kunna bidra till att många arbetare byter 

från en bransch till en annan, såsom att sociala nätverk har särskilt starka band mellan 

vissa branscher. De hävdar dock att flöden av arbetare mellan branscher mer än något 

2 Den ene författaren är en svensk forskare, Martin Henning, som är verksam vid Göteborgs Universitet. 
3 En sammanfattning av metoden publicerades av det tyska forskningsinstitutet IAB, se Neffke m.fl. (2017b). 

Författarna har även tillgängliggjort de tyska relatedness-data som de tog fram i sin studie. 
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annat drivs av att branscherna använder sig av liknande humankapital (skills). För att 

överhuvudtaget kunna byta till en viss bransch så krävs det för det första att man är 

kvalificerad för det nya jobbet. Arbetare tenderar vidare att söka sig till jobb som matchar 

deras färdigheter så bra som möjligt, eftersom detta ger högsta möjliga lön (Neffke m.fl. 

2017, s. 284). 

Skill relatedness var även den metod som användes för att beräkna relatedness mellan 

svenska branscher i Balland m.fl. (2020), en rapport som publicerades av Tillväxtanalys. 
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2. Metod för beräkning av skill

relatedness

Metoden vi har valt att tillämpa för att beräkna skill relatedness baseras på Neffke m.fl. 

(2017a, 2017b). Valet motiveras av att Neffke m.fl. (2017a) är skrivet av en av konceptets 

upphovsmän, Frank Neffke, och att det är det senaste han skrivit om ämnet. 

2.1 Förbered datamaterialet: ta fram flödesmatris 
För att identifiera arbetare som byter bransch utgår vi från LISA-registret. I LISA kopplas 

varje sysselsatt individ till ett arbetsställe och en organisation där individen hade sin 

huvudsakliga sysselsättning i november månad enligt RAMS-definitionen4. 

Branscher/industrier definieras av arbetsställenas branschkoder enligt Svensk 

Näringsgrensindelning (SNI). I det som följer fokuserar vi på SNI 2007, men samma 

metod tillämpades för att beräkna skill relatedness för de äldre indelningarna SNI 2002, 

SNI 92 och SNI 69 (se avsnitt 2.2). 

Det första steget är att utifrån LISA konstruera en panel, där varje folkbokförd person i 

vuxen ålder observeras årligen. Alla år då SNI 20075 observeras inkluderas, det vill säga 

de 11 åren 2007-2017. Panelen innehåller i genomsnitt 7,93 miljoner observationer (det vill 

säga individer) per år. 

Vi behåller endast observationer av individer som under det gångna året ändrat sin 

sysselsättning från en bransch (i likhet med litteraturen kallar vi den bransch i) till en 

annan (bransch j). Vi har då kvar 5,1 miljoner observationer av branschbytare. 

Vi vill basera vårt relatedness-mått på individer som verkligen byter jobb, till skillnad 

från individer vars SNI-kod ändras därför att företaget eller arbetsstället där hen jobbar 

ändrade sin SNI-kod, eller att individen flyttades till en annan del av företaget. För att 

sålla fram genuina jobbytare tar vi bort individer som jobbade inom olika SNI-koder de 

två åren, men dock var kvar inom samma arbetsställe, organisation (juridisk enhet) eller 

koncern. Vi utnyttjade FAD6 för detta syfte, ett register där företagens och arbetsställenas 

identiteter är mer robusta för exempelvis byte av organisationens organisationsnummer 

eller flytt av arbetsstället. Dessa åtgärder minskar sammantaget antalet observationer 

med 5 %, till 4,8 miljoner. De har alltså ingen drastisk effekt på datamaterialet. 

Nästa steg är att kollapsa panelen till en flödesmatris, där varje rad i datasetet anger hur 

många individer som bytte sin anställning från bransch i till bransch j (se Tabell 1). Med 

andra ord summerar vi antalet branschbytare för varje parvis kombination i,j av 

4  Metodiken  beskrivs  i  dokumentationen för  RAMS,  som kan  laddas  ner  från SCB:s  hemsida:  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/#_Dokumentation   
5  SNI  2007  är  identiskt  med den europeiska  standarden NACE Rev.  2  ner  till  fyrsiffernivån.  På  dem femsiffriga  

nivån finns  möjlighet för  enskilda  länder  att  införa  egna  kategorier.  För  mer  information se  SCB:s  hemsida:  

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-

naringsgrensindelning-sni/   
6  FAD står  för  företagens och  arbetsställenas dynamik.  Se Andersson  och Arvidsson  (2004)  för  mer  information.  

Även Neffke och Henning  (2013)  använde FAD för  att  rensa  jobbytar-data.  

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/#_Dokumentation


             

 

 

         

        

         

         

    

   

       

       

   

        

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

     

         

    

     

 

  

    

    

    

             

   

 
        

13/35 Metod och data för att mäta skill relatedness mellan branscher baserat på svenska data 

branscher. Data kan även struktureras om till ”wide” format, så att det ser ut som en 

symmetrisk matris med i rader och j kolumner (Tabell 2). 

Vi väljer att aggregera jobbytarna under hela perioden 2007-2017. Detta ger ett större 

dataunderlag och mer precision i skattningarna. En risk med det är att flödena kan ha 

ändrat karaktär under de elva åren, men enligt Neffke och Henning (2013) förändras 

relatedness-mönster endast långsamt över tid. 

Det sista steget är att endast behålla bransch-par där minst två personer rörde sig i 

vardera riktningen.7 Detta eftersom relatedness-skattningar som baseras på mycket få 

jobbytare riskerar att bli opålitliga. 

Tabell 1 Hur data/matris med arbetar-flöden struktureras (”long” format)

Bransch i Bransch j Flöde 

A A 0 

B A 12 

C A 4 

A B 9 

B B 0 

C B 5 

A C 2 

B C 3 

C C 0 

”Flöde” syftar på antalet arbetare som bytte från bransch i till bransch j under perioden 2007-2017. Arbetare som 

stannar kvar i samma bransch räknas inte. 

Tabell 2 Data kan struktureras om till en symmetrisk matris (”wide” format)

Bransch j 

A B C 

Bransch i 

A 0 9 2 

B 12 0 3 

C 4 5 0 

I detta PM hänvisar vi till ”matriser” även när data är strukturerat i long format, som i Tabell 1. De två varianterna 

innehåller exakt samma information. 

7 Neffke m.fl. (2017b) drar gränsen vid 10 arbetare. 
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2.2 Beräkningar för att få fram ett relatedness index 
Nästa steg är att utifrån varje enskilt flöde av arbetare mellan två branscher beräkna ett 

mått på relatedness. I likhet med Neffke m.fl. (2017a, 2017b) beräknar vi ett relatedness 

index baserat på antalet arbetare som byter från bransch i till bransch j, i förhållande till 

hur många som vi skulle vänta oss, om alla jobbytare i Sverige bytte jobb slumpmässigt. 

Det förväntade flödet mellan två branscher baseras på branschernas andelar av samtliga 

branschbytare i Sverige under perioden 2007-2017. På så vis tar beräkningen hänsyn till 

branschernas storlek, och om det exempelvis är ett stort inflöde av arbetare till en bransch 

eftersom den växer. 

Beräkningen  redovisas i ekvationerna  nedan.  Det predicerade antalet arbetare  som  flödar 

från  bransch  i till bransch  j  kan  uttryckas som  följer:  

∑  𝐹  
�̂�𝑖𝑗 = ∑ 𝑗 𝑖𝑗

𝐹𝑖𝑗  
𝑖 ∑𝑖 ∑𝑗 𝐹𝑖𝑗 

Där �̂�𝑖𝑗  står för det predicerade antalet arbetare  som  byter  från  bransch  i till bransch  j.  

∑𝑖 𝐹𝑖𝑗  symboliserar det totala  antalet arbetare  som  byter  till bransch  j  från  andra  

branscher.  ∑ 𝑗 𝐹𝑖𝑗  symboliserar det totala  antalet arbetare  som  byter  från  bransch  i till 

andra  branscher.  ∑ 𝑖 ∑ 𝑗 𝐹𝑖𝑗  symboliserar det totala  antalet arbetare  som  byter  bransch.  

Uttryckt i ord  är �̂�𝑖𝑗  lika  med  det totala  inflödet till  bransch j,  gånger  bransch  i:s 

genomsnittliga  andel av inflödena  till samtliga  branscher.   

För att ytterligare klargöra kan vi ta ett fiktivt exempel. Anta att en procent av alla 

arbetare som byter bransch byter från bransch i. Om 10 000 arbetare byter till bransch j, så 

predicerar formeln ovan att en procent av dem, det vill säga 100 arbetare, kommer från 

bransch i. 

Vi beräknar därefter ett relatedness index som det observerade antalet individer som 

byter jobb från i till j (𝐹𝑖𝑗 ), delat med det predicerade antalet (�̂�𝑖𝑗). Förkortningen SR står 

för skill relatedness. 

𝐹𝑖𝑗 
𝑆𝑅𝑖𝑗 =  

�̂�𝑖𝑗 

Om 𝑆𝑅𝑖𝑗 är lika med ett så betyder det att exakt så många arbetare bytte bransch från i till 

j som vi hade väntat oss, om arbetare bytte bransch slumpmässigt, givet de två 

branschernas observerade andelar av totala ut- och inflöden. Om 𝑆𝑅𝑖𝑗 är lika med 10 så 

betyder det att 10 gånger fler arbetare bytte från i till j än vad vi hade väntat oss om 

slumpen avgjorde. 

Indexet sträcker sig från noll till oändlighet, och har några mycket stora värden. För att 

göra indexet mer hanterligt8 normaliserar vi det som följer: 

𝑆𝑅𝑖𝑗 − 1
𝑆𝑅∗

𝑖𝑗 =  
𝑆𝑅𝑖𝑗 + 1 

Där * står för att indexet är normaliserat. Resultat blir ett index som sträcker sig mellan -1 

och 1, där extremt stora värden får mindre vikt. Hittills har vi beräknat relatedness 

8 T.ex. för att underlätta beräkning av genomsnittet av flera olika index-värden. 
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baserat på flöden i en viss riktning, från i till j. Det sista steget är att, för varje par av 

branscher, ta genomsnittet av de två index-värden som vi fått fram: 

𝑆𝑅∗ ∗
 𝑖𝑗 + 𝑆𝑅𝑗𝑖 

𝑆𝑅𝑆𝑌𝑀
𝑖𝑗 =  

2

Resultat blir ett index med ett värde för varje bransch-par, ett värde som alltså inte 

bygger på flödet i en viss riktning. SYM står för att indexet är symmetriskt oavsett 

riktning.9 Slutligen rundas indexet av till den fjärde decimalen. 

Målet är att lagra data i en matris med samma struktur som i Tabell 1, som visar hur alla 

branscher är relaterade till varandra. Vi skapar därför en matris med alla möjliga 

branschkombinationer, inklusive det fåtal branscher som ingår i SNI-indelningen men 

inte fanns i Sverige10. Därefter lägger vi till det relatedness index vi har skattat baserat på 

arbetarflöden. Om en av de två branscherna i eller j inte observeras alls, så låter vi cellen 

med relatedness-indexet vara tom, eftersom vi inte kan säga något om relationen mellan 

de två branscherna baserat på svenska data. Om bägge branscherna förekommer i data, 

men arbetarflödena mellan dem var för små för att ha inkluderats i vår relatedness-

beräkning11, så betraktar vi dem som orelaterade och tilldelar dem ett relatedness index 

på -1. Vi följer Neffke m.fl. (2017a) genom att definiera varje bransch som perfekt 

relaterad med sig själv (SR=1). 

Resultatet av dessa bearbetningar lagras i fem stycken matriser, en för varje SNI-nivå, 

med samma struktur som i Tabell 1. Faktaboxen nedan sammanfattar metoden. 

9 Detta är ett avsteg från Neffke m.fl. (2017a), vars index var riktat. 
10  På  5-siffernivån  handlar  det om 34  branscher,  exempelvis  odling  av  ris.  
11  Minst två  arbetare måste  flöda  i  vardera  riktningen.  
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Sammanfattning av metoden  

       

        

   

       

        

      

       

    

   

       

 

        

1. Skapa panel med individer för åren 2007-2017 baserat på LISA-registret.

2. Behåll endast individer som, från ett år till nästa, ändrade sin sysselsättning från 
en SNI-kod till en annan.

3. Ta bort individer som jobbade kvar i samma arbetsställe, bolag eller koncern.

4. Kollapsa panelen till en flödesmatris som visar hur många personer som bytte 
från varje bransch (i) till en annan bransch (j).

5. Behåll endast bransch-par där minst två individer flödade i vardera riktning.

6. För varje flöde, beräkna ett relatedness index.

7. Normalisera indexet.

8. För varje bransch-par, ta genomsnittet av de två indexen i respektive riktning, så 
att indexet blir symmetriskt.

9. Skapa en matris med alla möjliga branschkombinationer och lägg till relatedness 
indexet.

10. För branscher som saknar flöden mellan sig, definiera dem som orelaterade. Om 
den ena branschen ej observeras i svenska data, låt cellen vara tom. Definiera 
branscher som perfekt relaterade till sig själva. 

 

Arbetet gjordes i Stata, och en do-fil med koden finns tillgänglig på Tillväxtanalys 

hemsida i anslutning till matriserna. Koden är skriven på engelska för att underlätta 

jämförelse med forskningsartiklar och för att kunna granskas av experter. 

2.2.1 Index för äldre näringsgrensindelningar 

Samma metod som för SNI 2007 tillämpades även för att få fram motsvarande matriser 

för de äldre näringsgrensindelningarna SNI 2002, SNI 92 och SNI 69, vilket möjliggör 

tillbakablickande forskning. Metoden var identisk jämfört med SNI 2007, förutom att 

information om koncerntillhörighet saknades för SNI 92 och SNI 69. Test med SNI 2007 

visade dock att det har försumbar betydelse för resultatet. 

Tabell 3 redovisar vilka år som ligger till grund för matriserna för de olika indelningarna. 

Som namnet antyder har SNI 69 varit i bruk sedan 70-talet, men LISA registret fanns 

endast tillgängligt från 1986. Indexet för SNI 69 baseras därför på den senare delen av 

den period då SNI 69 användes. 

Som nämndes i avsnitt 2.1 menar Neffke och Henning (2013) att nätverkets struktur 

endast förändras långsamt över tid, och Neffke et al. (2017b) aggregerade alla tillgängliga 

år för de olika tyska näringsgrensindelningarna. För den som vill skapa särskilda 

matriser för SNI 69 baserat på äldre data, säg 1970-1985, så finns förutsättningar att göra 

det baserat på Folk- och bostadsräkningarna som gjordes vart femte år12. 

12 https://www.scb.se/vara-tjanster/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/individregister/folk--och-

bostadsrakningar-fob/ 

https://www.scb.se/vara-tjanster/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/individregister/folk--och-bostadsrakningar-fob/
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Tabell 3 Tidsperioder som ligger till grund för matriserna för olika versioner av SNI 

Version av SNI Tidsperiod som matriserna bygger på 

SNI 2007 2007–2017 

SNI 2002 2002–2007 

SNI 92 1990–2001 

SNI 69 1986–1993 

2.2.2 Alternativa index med tre olika sorters arbetare 
I huvud-indexet som beskrevs ovan baseras indexet på samtliga arbetare och deras 

flöden mellan branscher. En möjlighet är att i stället basera indexet endast på utvalda 

kategorier av arbetare, förslagsvis de som har störst betydelse för branschernas 

kunskapsbas. Neffke och Henning (2013) exkluderade alla arbetare som hade lägre 

inkomst än medianen för sin bransch, samt chefer. Idén var att låginkomsttagare och 

chefer har mindre specialiserad kunskap och därför är mer rörliga mellan branscher. 

Genom att endast titta på mer erfarna och specialiserade arbetare skulle man då kunna få 

högre kvalitet på skill relatedness-måttet. 

I Neffke m.fl. (2017b) tillämpade man dock ingen sådan avgränsning, utan inkluderade 

samtliga arbetare i beräkningarna. Eftersom det rätta svaret inte är uppenbart har vi valt 

att inkludera tre olika index, baserade på olika kategorier av arbetare: 

1. Samtliga arbetare (som beskrevs i föregående avsnitt).

2. Högutbildade arbetare. För SNI 2007, SNI 2002 och SNI 92 definieras dessa som

individer med minst två års eftergymnasial utbildning. För SNI 69 definieras

högutbildade som personer med någon eftergymnasial utbildning.

3. Arbetare vars löneinkomst överskred medianen i den bransch de bytte till.

Genom att avgränsa till en mindre grupp arbetare når färre bransch-par upp till tröskeln 

för att ett relatedness mått ska kunna räknas fram, och det blir därför färre relaterade 

länkar. 

Vilket som är lämpligast kan bero på vilken fråga man vill besvara. När det gäller 

exempelvis att planera satsningar på forskning och innovation, som i smart specialisation, 

så kan man kanske hävda att arbetare med hög inkomst eller utbildning är särskilt 

relevanta. Om man är intresserad av att utveckla branscher oavsett kunskapsintensitet så 

är det nog bättre att inkludera samtliga arbetare i beräkningarna. Enligt Neffke m.fl. 

(2017a) har det dock ingen större betydelse för resultatet vilka typer av arbetare man 

baserar skill relatedness på. 

2.2.3 Kategorier 
Att dela in indexet i ett par stycken kategorier underlättar analys och gör indexet lättare 

att tolka. Vilka kategorier man föredrar är förstås subjektivt, men här följer ett förslag till 

kategorier som undertecknad har upplevt som användbara. 

Tabell 4 redovisar de fem kategorier av relatedness som vi valde att definiera. Det bör 

beaktas att kategorierna är breda och rymmer ganska stora skillnader i relatedness. 
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Tabell 4 Kategorier av relatedness 

Relatedness-kategori Normaliserat index ∗ )( 𝑺𝑹𝒊𝒋 Ej normaliserat index (𝑺𝑹𝒊𝒋) 

Orelaterade -1 ≤ x ≤ 0,1 0 ≤ x ≤ 1,22 

Svagt relaterade 0,1 < x ≤ 0,33 1,22 < x ≤ 1,99 

Måttligt relaterade 0,33 < x ≤ 0,8 1,99 < x ≤ 9 

Starkt relaterade 0,8 < x ≤ 0,95 9 < x ≤ 39 

Mycket starkt relaterade 0,95 < x ≤ 1 39 < x 

Vi resonerade som  följer  när vi drog  gränsen  för ”orelaterad”  vid indexvärdet 0,1,  vilket 

motsvarar 1,22  i den onormaliserade versionen  av indexet. Ett onormaliserat indexvärde 

på  1,22  innebär att 22  procent fler  individer bytte från  bransch  i till  j,  jämfört med  bransch  

i:s andel av samtliga  jobbytare.  Det tyder  på  att bransch  i är substantiellt överrepresenterad  

bland  de individer som  byter  till bransch  j,  jämfört med  det nationella  genomsnittet.  För 

att en  relation  ska  räknas i kategorin  ”mycket starkt relaterade”  så  måste flödet från  i till j  

vara  hela  39  gånger  större än  i:s genomsnittliga  andel av inflödena  sett över  alla  

branscher.  

Nästa avsnitt beskriver innehållet i matriserna. 
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3. Resultat

Det här avsnittet beskriver innehållet i de matriser med information om branschers skill 

relatedness som tagits fram baserat på databearbetningarna och beräkningarna som 

beskrevs i föregående avsnitt. 

3.1 Matriser 
Databearbetningarna och beräkningarna som beskrevs i föregående avsnitt resulterade 

alltså i en relatedness-matris för var och en av de fem nivåerna av SNI 2007, och 

motsvarande för SNI 2002, SNI 92 och SNI 69. Matriserna har samma struktur som 

illustrerades i Tabell 1, med en rad för varje kombination av två branscher, i och j. 

Tabell 5 redovisar vilka kolumner/variabler13 som matrisen på 5-siffernivån innehåller. 

Matriserna på andra nivåer och för äldre näringsgrensindelningar följer samma struktur. 

Tabell 5 Innehåll i matrisen på 5-siffernivån för SNI 2007 

Variabelns/kolumnens 

namn 

Förklaring Min-värde Max-värde 

sni07_5_i_kod Bransch i kod 1110 99000 

sni07_5_j_kod Bransch j kod 1110 99000 

sni07_5_i_text Bransch i text [strängvariabel] [strängvariabel] 

sni07_5_j_text Bransch j text [strängvariabel] [strängvariabel] 

rel_index Relatedness index, 

samtliga arbetare 

-1 1 

rel_index_hogutb Relatedness index, 

högutbildade arbetare 

-1 1 

rel_index_hogink Relatedness index, 

arbetare med hög 

inkomst 

-1 1 

Tabell 6 sammanfattar de fem relatedness-matriserna för SNI 2007. Antalet 

rader/observationer i varje matris är lika med N2, där N är antalet SNI-koder som finns 

på den SNI-nivån. Matriserna för de övriga näringsgrensindelningarna följer samma 

struktur. 

13 I SQL beskriver man data som tabeller som består av rader och kolumner. I Stata talar man istället om dataset 

som innehåller observationer och variabler. 
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Tabell 6 Relatedness-matriser för SNI 2007 

Matrisens namn SNI-nivå Antal observationer/rader 

sni07_a_relatedness Bokstav (Avdelning) 441 

sni07_2_relatedness Tvåsiffrig 

(Huvudgrupp) 

7 744 

sni07_3_relatedness Tresiffrig (Grupp) 73 984 

sni07_4_relatedness Fyrsiffrig (Undergrupp) 378 225 

sni07_5_relatedness Femsiffrig (Detaljgrupp) 674 041 

Utöver dessa fem matriser har vi som ”bonusmaterial” tagit fram en utökad matris på 

femsiffernivån, som förutom indexet bland annat visar antalet arbetare som byter mellan 

varje bransch-par. Se bilagan i slutet av detta dokument för mer detaljer. 

3.2 Exempel: Reklambyråverksamhet 
För att illustrera resultatet av beräkningarna och innehållet i matriserna visar Tabell 7 de 

branscher som har starkast relationer till branschen Reklambyråverksamhet (SNI-kod 

73.111). För alla de tio starkaste relationerna är det lätt att föreställa sig att branschen 

använder sig av liknande kunskaper och färdigheter som reklambyråverksamhet; att 

branschernas humankapital överlappar. 

Tabell 7 Topp tio branscher relaterade till bransch 73.111, Reklambyråverksamhet 

Rank Bransch Index 

1 74.102 Grafisk designverksamhet 0,9267 

2 70.210 PR och kommunikation 0,9003 

3 59.120 Efterproduktion av film, video och TV-program 0,8853 

4 73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 0,8822 

5 18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 0,8371 

6 74.202 Reklamfotoverksamhet 0,8319 

7 59.110 Produktion av film, video och TV-program 0,8242 

8 73.119 Övrig reklamverksamhet 0,8198 

9 73.112 Direktreklamverksamhet 0,8149 

10 58.140 Utgivning av tidskrifter 0,7752 

I bilagan finns ytterligare två exempel: veterinärverksamhet samt tillverkning av läkemedel. 
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3.3 Nätverkskarta 
De data om branschers relatedness som vi har tagit fram utgör ett nätverk, som kan 

illustreras grafiskt/visualiseras som en nätverkskarta. Figur 2 visar en nätverkskarta över 

svenska branscher på den mest detaljerade SNI-nivån, femsiffernivån. 

Noderna representerar branscher. Nodernas storlek återspeglar branschens andel av 

Sveriges sysselsättning under perioden 2007–201714. Branscherna har delats in i nio breda 

kategorier, samma som redovisas i Tillväxtanalys officiella statistik om konkurser, och 

varje kategori har tilldelats en färg. SNI-koder har inkluderats för den tredjedel branscher 

som hade störst sysselsättning15. 

Färgen på länkarna mellan noderna är en blandning av de två nodernas färger, vilket gör 

det lättare att urskilja vilka noder som länken binder samman. Kartan visar endast de 

starkaste länkarna; dessa utgör endast en bråkdel av de länkar som observeras i data. För 

att bedöma vad som är lagom många länkar följer vi Neffke m.fl. (2017) och inkluderar 

de 3N starkaste länkarna, där N är antalet branscher. Kartan innehåller 763 

noder/branscher och 2358 länkar. Det lägsta indexvärdet är 0,853. 

Kartans/nodernas layout har bestämts av en algoritm16 som grupperar länkade noder 

nära varandra, och olänkade noder långt ifrån varandra. På så vis samlas noder med 

många inbördes relationer i kluster, medans noder med avlägset släktskap hamnar långt 

ifrån varann17. Smärre manuella justeringar av kartan har gjorts för att den ska bli lättare 

att läsa, men den automatiskt genererade layouten har inte ändrats substantiellt. Tre 

undantag från denna regel är dock de tre grupper av noder som saknar förbindelse till 

den stora massan; dessa har placerats på slumpmässiga platser runtomkring. Kartan 

skapades i programmet Gephi. 

Kartan ger en överblick över hela Sveriges ekonomi, vilka branscher som är besläktade 

med varandra, och hur kunskap/humankapital flödar mellan branscher. Som nämnts 

ovan speglar den endast de starkaste länkarna. Utöver dessa framkommer i data ett stort 

antal svagare, men dock inte försumbara, relationer (se Tabell 7 och Tabell 8). 

14 Observera att nodernas storlek inte är i exakt proportion till branschernas storlek. Ett stort antal branscher 

står för en mycket liten andel av sysselsättningen, deras noder har dock tilldelats en minimumstorlek för att 

kunna urskiljas i figuren. 
15 Vilken bransch som varje kod representerar kan man slå upp på SCB:s hemsida: http://www.sni2007.scb.se/ 
16 Algoritmen som användes kallas Force Atlas. 
17 I vissa fall kan dock noder med mycket svaga relationer hamna bredvid varandra. Det gäller bland annat 

noder i kartans mittpunkt. Här hamnar noder vars kopplingar spänner över skilda delar av kartan. 

http://www.sni2007.scb.se/
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Figur 2 Karta på 5-siffernivån med de starkaste relatedness-länkarna 

Jordbruk, skogsbruk och fiske Transport och kommunikation 

Tillverkning och dylikt Finans- fastighets- och företagstjänster 

Bygg och anläggning Offentlig förvaltning 

Handel, service av motorfordon Utbildning, vård, övriga tjänster 

Hotell och restaurang 

Branschkoderna kan slås upp på SCB:s hemsida: http://www.sni2007.scb.se/ 

http://www.sni2007.scb.se/
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Kartan är enormt komplex; man kan lägga mycket tid på att utforska och analysera den 

visuellt och upptäcka olika mönster. Ett intressant mönster att undersöka är de kluster av 

noder som sitter tätt tillsammans och har starka band sinsemellan. Figur 3 identifierar ett 

par stycken sådana områden som är särskilt tydliga, vi kanske kan kalla dem 

kunskapsregioner eller kompetensknippen eftersom de använder sig av liknande 

humankapital, återspeglat i starka flöden av arbetare mellan dem. 

Ett intressant område är det som fått rubriken media och kultur, ett heterogent kluster av 

näringar som tydligt skiljer ut sig från resten av ekonomin. Här samlas branscher från 

hela fem av de nio breda branschkategorierna, och alla har en koppling till media 

och/eller kultur. Här hittar vi branscher som reklam, grafisk design, tidningsutgivning, 

teaterverksamhet, handel med instrument, handel med konst, samt en 

tillverkningsbransch, reproduktion av inspelningar (såsom musik eller film). 

Media och kultur har hamnat nära klustret finans och försäkring, men det finns endast ett 

fåtal länkar mellan dem. Två branscher inom media och kultur har kopplingar till 

finanssektorn: nyhetsservice och webbportaler. Vi kan spekulera att det återspeglar 

betydelsen av media och kommunikation för finansbranschen, där det exempelvis finns 

en efterfrågan på aktuell information om näringsliv och finansiella marknader. 
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Figur 3 Kartan med kunskapsregioner/kompetensknippen utmärkta 

För att illustrera hur kopplingarna kan se ut för en enskild bransch återvänder vi till det 

exempel vi tog upp i avsnitt 3.2, reklambyråverksamhet. Figur 4 framhäver denna 

bransch och dess kopplingar i kartan. Av de relationer som listades i Tabell 5 ser vi att de 

fyra starkaste inkluderades i kartan, eftersom de ingår bland de 3N starkaste av alla 

länkar. Genom att jämföra med föregående figur kan vi se att reklambyråverksamhet är 

den enskilt största branschen inom media och kultur regionen. 



             

 

 

 

      

   
      

      

  

      

     

         

     

       

      

  

        

    

      

          

         

          

          

          

           

               

                

   

 

25/35 Metod och data för att mäta skill relatedness mellan branscher baserat på svenska data 

Figur 4 Nätverk för bransch 73.111, reklambyråverksamhet 

3.4 Kategorier 
Tabell 8 visar hur många länkar som finns i matriserna i de fyra kategorier av relatedness 

som beskrevs i Tabell 4. Vi jämför resultaten för den mest detaljerade SNI-nivån med den 

grövsta nivån. 

Länkar klassade som ”mycket starka” utgör endast någon promille av alla möjliga 

bransch-länkar på 5-siffernivån. Varje bransch har i genomsnitt har ett par stycken 

sådana länkar. Den stora majoriteten av alla möjliga bransch-par är orelaterade. Som 

Neffke m.fl. (2017a) poängterar så tyder detta på att arbetarflödena är koncentrerade till 

relativt få länkar – nätverket är glest (sparse), som Neffke m.fl. (2017a) säger. Det 

understryker att arbetare inte byter bransch slumpmässigt, utan att de tenderar att dras 

till ett relativt litet antal relaterade branscher. 

Tabell 8 Antal länkar i olika kategorier för två SNI-nivåer 

5-siffernivån Avdelningsnivån 

Siffra Kategori Antal Andel Antal Andel 

Data saknas 54 638 8,1 % 0 0 % 

0 Orelaterade 568 862 84,4 % 338 76,6 % 

1 Svagt relaterade 19 086 2,8 % 58 13,2 % 

2 Måttligt relaterade 23 980 3,6 % 24 5,4 % 

3 Starkt relaterade 5 250 0,8 % 0 0 % 

4 Mycket starkt relaterade 1 404 0,2 % 0 0 % 

Not: vi räknar inte branschers länkar med sig själva, även om dessa observeras i matriserna. Det totala antalet 

observationer/relationer som räknas i tabellen är därför N2-N, där N är antalet branscher som finns på den 

nivån i SNI 2007. 
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På avdelningsnivån finns det inga ”starka” länkar. Det beror på två faktorer. Dels blir 

relationerna mellan branscher ”diffusare” när man tittar på så breda bransch-kategorier 

som rymmer många olika under-branscher. Den andra förklaringen är att det blir svårare 

att få höga index-värden när branschen står för en stor del av all sysselsättning. Om 

bransch A står för fem procent av alla jobbytare, så måste bransch B få hela 50 procent av 

sina jobbytare från bransch A, för att relationen ska klassas som stark18. Det är en 

synnerligen hög andel. Om både bransch A och B står för över fem procent av alla 

jobbytare så blir det matematiskt omöjligt för dem att ha en mycket stark relation.19 

På avdelningsnivån finns dock heller inga länkar som saknar data. Det fanns alltså 

tillräckligt många individer som bytte mellan var och en av de 420 möjliga 

branschkombinationerna för att relatedness index skulle kunna beräknas. 

Figur 5 visar med ett histogram hur fördelningen ser ut och hur många länkar som finns i 

de fyra relatedness kategorierna på femsiffernivån. Figuren inkluderar inte länkar med 

indexvärde på -1 eller 1. 

Figur 5 Histogram med antal länkar per relatedness kategori, 5-siffernivån 

Även Neffke och Henning (2013) delar in sitt index i kategorier. Deras syfte med det är 

dock i första hand att jämföra indexet med ett annat relatedness-mått, som baseras på 

huruvida två branscher är inom samma sektor på högre SNI-nivå eller ej. De drar därför 

gränserna mellan kategorierna för att det ska finnas ungefär lika många 

branschkombinationer i varje kategori i de två relatedness måtten, snarare än vilka 

kategorier som är mest logiska eller lämpliga för analys. Neffke m.fl. (2017a) definierar 

inga kategorier. 

18 SRij = 50 / 5 = 10. Se Tabell 4. 
19 Om bransch A står för fem procent av alla jobbytare, så kan det onormaliserade indexet SRij som högst uppgå 

till 20, om 100 procent av alla som byter till bransch B kommer från bransch A. För att relationen ska hamna i 

kategorin mycket stark måste SRij överskrida 39 (se Tabell 4). 

https://relation.19
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4. Fördjupande diskussion 

Här följer några reflektioner om relatedness-måttet, inklusive diskussion om dess 

begränsningar. För mer diskussion, se Neffke m.fl. (2017a). 

4.1.1 SNI-kodernas begränsningar 
En fundamental begränsning med denna metod för att mäta relatedness är att SNI-

koderna inte fångar branscher på ett perfekt sätt. Ett problem är att vissa branscher, som 

kan vara intressanta för policy, överskrider flera SNI-koder. Ett exempel på det är fintech, 

i gränslandet mellan IT och finans. Ett annat är life science, en viktig sektor som inte låter 

sig fångas av SNI-koder på ett tillfredställande sätt (se Wadell 2018). Om man 

sammanställer en lista på företag som man anser ingå i den kod-överskridande sektorn är 

det dock i princip möjligt att beräkna denna sektors relatedness till olika SNI-koder. 

En annan begränsning är att vissa SNI-koder kan rymma rätt mycket heterogenitet, det 

vill säga företag med väldigt olika verksamheter, som kanske inte har så mycket 

gemensamt. Detta förekommer även på den femsiffriga SNI-nivån; ett exempel på en 

förhållandevis ”vag” SNI-kod är Verksamhet som utövas av huvudkontor (70.100). För 

sådana branscher blir dess relationer till andra branscher spretigare och mer diffusa. Låt 

oss ta ett fiktivt men realistiskt exempel: huvudkontor kanske har gemensamt att de 

anställer relativt mycket personal från arbetsgivare inom exempelvis marknadsföring 

eller bokföring. Volvos huvudkontor ser sannolikt dock även stora personalflöden till och 

från biltillverkningsbranschen. H&M:s huvudkontor å andra sidan har troligtvis en stark 

relation till detaljhandel, men mycket svag relation till biltillverkning. Följden blir att 

SNI-koden 70.100 får måttligt starka relationer till biltillverkning respektive detaljhandel. 

Samma effekt uppstår på mer aggregerade SNI-nivåer, då branscherna blir bredare. 

Neffke m.fl. (2017b) väljer att exkludera ett par stycken branscher som de menar har 

”oklart kunskapsinnehåll”; dessa redovisas i bilagan, avsnitt 6.3. Av dessa branscher är 

den viktigaste personaluthyrning (78.2), det vill säga bemanningsföretag. Man kan tänka 

sig att den omfattar allt från lagerarbetare till stafettläkare. Vi väljer att behålla dessa 

branscher i matriserna, men om man vill kan man välja att exkludera dem från sin analys. 

4.1.2 Internationell jämförbarhet 
En annan intressant fråga gäller den externa validiteten. I vilken mån gäller svenska 

relatedness-data för andra länder? Här finns sannolikt en betydande grad av universalitet 

mellan olika länder. Vissa skillnader kan dock finnas, varför man helst bör basera sin 

relatedness-analys på lokala data20. Exempelvis fångas tillverkning av flygplan av 

branschen Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. (30.300). I Sverige är denna bransch 

starkt relaterad till tillverkning av vapen, vilket sannolikt beror på att svensk 

flygplanstillverkning i hög grad är inriktad mot militära flygplan. I ett annat land, där 

flygbranschen är mer fokuserad på tillverkning av civila flygplan, torde den relationen 

vara svagare. Data från andra länder kan dock spela en kompletterande roll och ”fylla i 

20 Detta motiverar även den tid som undertecknad har lagt på att ta fram dessa data för Sverige, istället för att 

använda de tyska data som har tillgängliggjorts av Neffke m.fl. (2017b). 
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tomrummen”  där den lokala  ekonomin  inte är så  utvecklad.  Detta  är särskilt sant för ett 

litet land  som  Sverige.   

4.1.3 Ett relativt index 
Indexet, så som vi samt Neffke m.fl. (2017a) har definierat det, är relativt. Ett högt 

indexvärde innebär att jobbytare mellan två branscher är överrepresenterade, jämfört 

med hur det ser ut i genomsnitt i hela Sverige. Den bransch i som bransch j är mest 

relaterad till behöver därför inte vara den bransch som bransch j hämtar störst andel av 

sina arbetare från. Det gäller i synnerhet stora branscher, såsom bemanning eller IT-

konsulter. Eftersom de står för stora andelar av Sveriges jobbytare så kan de stå för en 

stor del av kompetensförsörjningen till en viss bransch, trots att branschernas relatedness 

index endast är måttligt högt. 

4.1.4 Arbetarflöden drivs i någon mån även av 

andra faktorer än skills 
Som diskuterades i avsnitt 1.1 finns det utan tvekan en mycket stark koppling mellan 

flöden av arbetare mellan två branscher och överlapp i det humankapital som 

branscherna använder – skill relatedness, med andra ord. Neffke m.fl. (2017a) menar att 

överlappning i kunskaper är den viktigaste faktorn som driver arbetarflöden mellan 

branscher, men man bör vara medveten om att även andra faktorer kan påverka på 

marginalen. 

Ett exempel är att branschen renskötsel (SNI-kod 01.491) är starkt relaterad till 

järnmalmsutvinning (07.100). Det är svårt att föreställa sig vilka skills som de två 

branscherna har gemensamt; möjligen kan man tänka sig att bägge yrkena tenderar att 

attrahera fler män än kvinnor. Dock finns det en mycket stark geografisk koppling 

mellan de två branscherna, som båda är koncentrerade till Lappland. Uppenbarligen 

finns det en viss kompatibilitet i de två branschernas humankapital, men det är samtidigt 

tydligt att den geografiska aspekten bidrar till att höja indexvärdet. Med andra ord, om vi 

gör (det aningen absurda) tankeexperimentet att rennäringen var koncentrerad till 

Stockholmsområdet så skulle dess arbetarflöden till andra branscher sannolikt se aningen 

annorlunda ut, och dess koppling till gruvbranschen vara svagare. Rennäringens 

starkaste koppling, till specialiserad butikshandel med kött och charkuterier (47.220), hade 

dock sannolikt bestått. Neffke m.fl. (2017a) hävdar att deras index för skill relatedness, 

som vi har återskapat här med svenska data, på det hela taget är robust för sådana 

geografiska faktorer. 

4.1.5 Ett glest nätverk – svagare data för mycket små branscher 
Om det inte fanns minst två personer som flödade i respektive riktning så tilldelas ett 

bransch-par det lägsta indexvärdet, -1. På dem femsiffriga nivån av SNI 2007 finns det 

821 olika branscher, vilket innebär att det finns 674 041 möjliga branschkombinationer21 

som arbetare kan byta mellan. Hela 71 % av dessa tilldelades indexvärdet -1 därför att för 

få individer rörde sig mellan branscherna, trots att bägge branscherna observerades i 

Sverige. För ytterligare 8 % av branschkombinationerna observerades inte minst en av 

branscherna i Sverige. Endast cirka 20 % av relationerna fick således ett indexvärde 

21 8212 = 674 041 
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mellan -1 och 1, och om man enbart baserar indexet på arbetare med hög utbildning eller 

inkomst blir denna andel ännu lägre. 

Givet att data innehåller knappt fem miljoner individer som byter bransch, och dessa 

flöden tenderar att vara koncentrerade till de starkaste relationerna, så är det inte 

överraskande att det finns många bransch-par som ingen eller endast några enstaka 

personer bytte mellan. Det gäller i synnerhet små branscher med låg grad av relatedness 

sinsemellan. 

Sammanfattningsvis är data onyanserade när det gäller svaga relationer mellan små 

branscher, eftersom vi har för få observationer. När det gäller större branscher så har vi 

en klarare och mer exakt bild över deras relationer till andra branscher, inklusive de 

svagare relationerna. 
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6. Bilaga 

6.1 Utökad matris på femsiffernivån 
Utöver de matriser som beskrevs ovan har vi även skapat en utökad matris på 

femsiffernivån som visar antalet arbetare som byter från bransch i till bransch j, och som 

indexet bygger på. Matrisen innehåller dessutom alla siffror som används i beräkningen 

av indexet. Syftet med denna matris är att skapa transparens om hur indexet har 

beräknats. Den ger även möjlighet att experimentera med olika sätt att konstruera 

indexet. I princip är det möjligt att härleda samtliga relatedness-matriser från detta 

dataset. 

Flödena av arbetare i matrisen har en riktning (från i till j), och indexet är baserat på 

flödet i den riktningen. Matrisen inkluderar ej det sista steget, där vi för varje bransch-par 

tar genomsnittet av de två beräknade indexen i respektive riktning (𝑆𝑅𝑖𝑗
𝑆𝑌𝑀 ). Tabell 9 

redovisar vad den utökade matrisen innehåller. 

Eftersom denna matris innehåller information om mycket små flöden av arbetare skulle 

den potentiellt kunna vara känslig ur sekretessynpunkt, och därför kan Tillväxtanalys 

dessvärre inte göra den tillgänglig för nedladdning. För den som har tillgång till 

registerdata (LISA samt FAD) kan den dock härledas med hjälp av den Stata-kod som 

finns att ladda ner jämte matriserna. 
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Tabell 9 Innehåll i utökad matris på 5-siffernivån (sni07_5_relatedness_utokad) 

Variabelns/kolumnens 

namn 

Förklaring Symbol i 

ekvationerna 

sni07_5_i_kod Bransch i kod 

sni07_5_j_kod Bransch j kod 

sni07_5_i_text Bransch i text 

sni07_5_j_text Bransch j text 

arbetare Antal arbetare som bytte från i till j 𝐹𝑖𝑗 

inflode_totalt_j Totalt antal som byter till j ∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑖 

utflode_totalt_i Totalt antal som byter från i ∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑗 

totalt_flode_alla Totalt antal som byter ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑖 𝑗 

andel_av_jobbytare_till_j i:s andel av alla som byter till j 𝐹𝑖𝑗 / ∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑖 

andel_av_alla_jobbytare i:s andel av alla som byter ∑ 𝐹𝑖𝑗 / ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑗 𝑖 𝑗 

predicerat_flode Predicerat antal jobbytare �̂�𝑖𝑗 

relatedness_index_ij Relatedness index (onormaliserat) 𝑆𝑅𝑖𝑗 

sr_ij_star Relatedness index (normaliserat) ∗ 𝑆𝑅𝑖𝑗 

rel_kat Relatedness kategori (siffra) 

rel_kat_text Relatedness kategori (text) 
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6.2 Ytterligare två exempel 
Tabell 10 Topp tio branscher relaterade till bransch 75.000, Veterinärverksamhet 

Rank Bransch Index Kategori 

1 47.762 Specialiserad butikshandel med små 

sällskapsdjur 

0,9685 Mycket starkt 

relaterade 

2 01.620 Service till husdjursskötsel 0,9614 Mycket starkt 

relaterade 

3 93.191 Tävling med hästar 0,9146 Starkt relaterade 

4 01.430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur 0,9143 Starkt relaterade 

5 46.230 Partihandel med levande djur 0,9110 Starkt relaterade 

6 01.492 Uppfödning av sällskapsdjur 0,9038 Starkt relaterade 

7 01.499 Övrig uppfödning av andra djur 0,9034 Starkt relaterade 

8 91.040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och 

naturreservat 

0,9007 Starkt relaterade 

9 84.132 Administration av program för jordbruk, 

skogsbruk, jakt och fiske 

0,8858 Starkt relaterade 

10 93.114 Drift av trav- och galoppbanor 0,8650 Starkt relaterade 
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Tabell 11 Topp tio branscher relaterade till bransch 21.200, Tillverkning av läkemedel 

Rank Bransch Index Kategori 

1 21.100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 0,9785 Mycket starkt 

relaterade 

2 01.280 Odling av kryddväxter, drog- och 

medicinalväxter 

0,9308 Starkt relaterade 

3 20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 0,9279 Starkt relaterade 

4 82.920 Förpackningsverksamhet 0,9254 Starkt relaterade 

5 72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk 

forskning och utveckling 

0,9246 Starkt relaterade 

6 46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och 

apoteksvaror 

0,9229 Starkt relaterade 

7 47.730 Apotekshandel 0,8815 Starkt relaterade 

8 10.890 Framställning av andra livsmedel 0,8805 Starkt relaterade 

9 20.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 0,8553 Starkt relaterade 

10 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 0,8404 Starkt relaterade 

6.3 Branscher med ”oklart kunskapsinnehåll” som 
exkluderas av Neffke m.fl. (2017b) 

Tabellen nedan redovisar ett par stycken branscher som Neffke m.fl. (2017b) exkluderar 

från sina matriser. Vi har dock valt att behålla dem. Se diskussionen om detta i avsnitt 4. 

Tabell 12 Branscher som exkluderas av Neffke m.fl. (2017b) 

Kod Benämning 

78.10 Arbetsförmedling och rekrytering 

78.20 Personaluthyrning 

78.30 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 

95.30 [branschen finns inte i den svenska versionen av NACE Rev. 2] 

95.40 [branschen finns inte i den svenska versionen av NACE Rev. 2] 

97.00 Förvärvsarbete i hushåll 

98.10 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 

98.20 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 

99.00 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

Fyrsiffrig bransch-kod i SNI 2007 (som är den svenska versionen av den europeiska standarden NACE Rev. 2). 



 

 

    

   

     

     

       

    

       

      

      

    

     

           

       

 

  

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för 

att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Genom vår kunskap bidrar vi till 

att effektivisera, ompröva och utveckla politiken 

I vårt arbete fokuserar vi på avgörande frågor för tillväxten i en öppen och 

kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Våra analyser och utvärderingar baserar sig på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och 

internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. För att göra våra kunskapsunderlag 

relevanta och använda för vi en kontinuerlig dialog med dem som berörs. 

Tillväxtanalys finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm. 

Den kunskap vi tar fram tillgängliggör vi på www.tillvaxtanalys.se. Anmäl dig gärna 

till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra pågående och planerade analys-

och utvärderingsprojekt. Du kan även följa oss på LinkedIn. 

Tillväxtanalys  

Studentplan  3,  831  40  Östersund  

Telefon:  010-447  44  00  

E-post: info@tillvaxtanalys.se 

Webb: www.tillvaxtanalys.se 
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