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Förord

Sedan länge har Sverige varit i behov av ett mått på regionernas ekonomiska
aktivitet, en bruttoregionprodukt (BRP). I samband med EU-anslutningen
initierade (till sist) SCB ett arbete för att beräkna BRP för Sveriges regioner.
Ett viktigt motiv för utvecklandet av sådana regionalräkenskaper är givetvis
möjligheten att utvärdera insatser av inomregional, nationell och europeisk
regionalpolitik. Varken nationella eller regionala räkenskaper är däremot
entydiga begrepp. Den bild som ges av regionerna bestäms av vad man analy-
serar och hur analysen genomförs. 

I denna uppsats visar Carina Sundgren hur valen av metodansats och regi-
onal indelning får konsekvenser för bilden av Sveriges regionala struktur.
Den frågeställning som behandlas i uppsatsen är därmed av fundamental
betydelse för möjligheten att utvärdera regionalpolitiken och således för möj-
ligheten att uppnå regionalpolitikens målsättningar.

Uppsatsen belönades med 1998 års Gösta Skoglund pris för bästa uppsats
inom det regionalvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Umeå januari 1999

Lars Westin
Föreståndare
CERUM

Nyckelord: Bruttoregionprodukt, BRP, regionindelning, metodval, Sveriges 
regioner, regionalekonomi
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Sammanfattning

Vid beräkning av regional bruttonationalprodukt, dvs bruttoregionprodukt
(BRP) kan man använda olika metoder. Vilken metod man använder beror till
stor del på statistiktillgången samt resurserna. Syftet med uppsatsen är att
studera hur stor betydelse olika metoder har för utfallet vid beräkning av
BRP.

Lönesummemetoden är en relativt enkel metod som ger hög aktualitet i
beräkningarna och dessutom enkelt kan användas till framskrivning av BRP.
Medan Anpassade Eurostatmetoden är mer resurskrävande och har längre
ledtid. 

Ju finare bransch- och regionalnivå man redovisar statistiken på, desto
större skillnad är det mellan metoderna. Det är bättre att använda den mer
resurskrävande metoden, dvs Anpassade Eurostatmetoden om man avser att
redovisa BRP på fin bransch- eller regionalnivå, för då ställs det högre krav
på säkerhet i beräkningarna. Anpassade Eurostatmetoden är dessutom bättre
vid jämförelse med andra regioner inom EU.

En möjlighet för att minska på resursåtgången är att man bara vart 3-5:e år
använder Anpassade Eurostatmetoden och där emellan använder Lönesum-
memetoden. De regioner som man vet ligger över/under med Lönesumme-
metoden kan man skriva upp/ner med en fast andel. Detta förslag innebär
att man får fram resultat snabbare med mindre resursåtgång.

Den regionala indelningen har stor betydelse när man ska analysera brut-
toregionprodukten. För att se vilken betydelse regionindelningen har jämförs
resultaten av den Anpassade Eurostatmetoden dels på län och dels på H-
region.

Ju heterogenare kommuner man slår samman i en region, desto större risk
är det att skillnaderna mellan regioner försvinner. Länsnivån gör det möjligt
att jämföra statistiken med andra regioner inom EU, däremot är län inte
någon lämplig indelning om syftet är att fånga upp de regioner som har låg
BRP per capita.

Det borde forskas mer inom detta område för att komma fram till vilken
regionindelning som är mest lämplig. Denna forskning är inte viktig bara för
Sverige, utan för alla länder i EU.
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1 Inledning

1.1 Om ämnesvalet

Jag arbetar sedan fyra år tillbaka på Statistiska centralbyråns (SCB) region-
kontor i Luleå. Under dessa år har jag tillsammans med mina kollegor tagit
fram metoder för att beräkna bruttoregionprodukt (BRP). Jag har valt skriva
uppsatsen med utgångspunkt av dessa metoder. 

1.2 Bakgrund

Vid beräkning av regional bruttonationalprodukt, dvs bruttoregionprodukt
(BRP) kan man använda olika metoder. Eurostat, EUs statistikbyrå, har
utformat metoder som de rekommenderar medlemsländerna att använda.
Beroende på ländernas statistiktillgång kan Eurostats metoder tillämpas mer
eller mindre framgångsrikt.

I samband med Sveriges EU-förhandlingar tog SCB i Luleå fram BRP för
åren 1985-1991. Det gjordes genom en förenklad metod som i denna uppsats
kallas Lönesummemetoden. Efter det har metodarbetet utvecklats och
beräkningarna bygger nu på ca 30 statistikunderlag. Den metod som nu
används kallas i denna uppsats för Anpassade Eurostatmetoden.

För speciellt svåra branscher har Eurostat gett speciella direktiv för hur
man skall gå tillväga vid beräkning av BRP. Bankverksamheten är en sådan
bransch. Eurostat rekommenderar att man skall använda uppgifter om in-
och utlåning i banker. För Sverige innebär detta ett problem, eftersom den
regionala bankstatistiken över in- och utlåning i banker endast finns för åren
1988-1993. För Riksbanken rekommenderar Eurostat att man använder
löner.

EU har utarbetat en speciell regional indelning för statistikändamål så kal-
lade NUTS-regioner (Nomenclature of territorial units for statistics). Det är
den indelning som används inom EU för geografisk indelning av medlems-
länderna.

EU och Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige var till en början oeniga
om hur NUTS-indelningen skulle vara för Sverige. I januari 1995 bestämdes
det att NUTS 3 nivån för Sverige skall vara län, vilket var Eurostats förslag.
Arbetsmarknadsdepartementet argumenterade emot en länsindelning efter-
som det i de norra delarna råder stora skillnader mellan kust och inlandskom-
muner.1

H-regioner, eller Homogena-regioner är ett försök att gruppera de kom-
muner som är lika till en region. Kommunerna inom en region behöver alltså
inte gränsa till varandra, utan kan vara spridda över hela landet. Regionindel-
ning bygger på antal invånare inom en viss radie från kommuncentra. Det
finns sex H-regioner i Sverige.

1.  Eurostat mission, may 4 1994, meeting on NUTS nomenclature and local data.
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1.3 Syfte och metod

Mot den bakgrunden är syftet med denna uppsats att studera hur stor bety-
delse olika metoder har för utfallet vid beräkning av BRP. Det skall göras dels
genom att jämföra resultaten på totalnivå mellan Lönesummemetoden och
Anpassade Eurostatmetoden, dels jämföra resultaten mellan Eurostats
metod med Lönesummemetoden för branschen bank. Frågan är om den mer
resurskrävande Anpassade Eurostatmetoden är så mycket bättre än Löne-
summemetoden.

För att se vilken betydelse regionindelningen har beräknas Anpassade
Eurostatmetoden dels på län och dels på H-region.

1.4 Rapportens disposition

Uppsatsen börjar med en allmän beskrivning av räkenskapssystemet, samt
vilka svårigheter som uppkommer när man skall beräkna bruttonationalpro-
dukten på regional nivå, BRP. 

Därefter beräknas BRP med Lönesummemetoden och Anpassade Euro-
statmetoden på län och resultaten jämförs bla med hjälp av medelvärden,
median, spridningsdiagram och standardavvikelser. Sedan följer en beräkning
av branschen bank med Lönesummemetoden och Anpassade Eurostatmeto-
den på län och resultaten jämförs.

Sist kommer en analys av regionindelningens betydelse. BRP per capita
beräknas för H-regioner, län och kommuner. Resultaten jämförs och analyse-
ras med hjälp av medelvärden, median, spridningsdiagram och standardavvi-
kelser.
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2 Bruttoregionprodukt

Regionalräkenskaper på regionalnivå är motsvarigheten till nationalräkenska-
per på nationell nivå. Man bör därför så långt som möjligt hämta de grund-
läggande definitionerna och klassificeringarna därifrån. Regionalräkenskaper
kan sägas utgöra ett schema för systematisk registrering av transaktioner mel-
lan såväl sektorer som regioner i samhället.2 Det finns inga större principiella
svårigheter att använda samma begreppsstruktur som i nationalräkenska-
perna. Svårigheterna är praktiska pga att de ingångsdata som behövs finns
inte alltid på regionalnivå. 

2.1 Ekonomiskt kretslopp

För att få en förståelse av hur räkenskaper är uppbyggda kan man studera ett
enkelt kretslopp i en öppen ekonomi (figur 1). Vi antar att vi kan dela upp de
ekonomiska subjekten i två sektorer med avseende på funktion. Sådana enhe-
ter som enbart producerar och enheter som enbart förbrukar varor och tjäns-
ter. Dessa kallas producenter och konsumenter. Att en ekonomi är öppen
innebär att handel med omvärlden förekommer. Enkel innebär att sparande
och investeringar saknas och att företagens vinst går till hushållen som fak-
torinkomst.

FIGUR 1 Ekonomiskt kretslopp3.

2.  Samordning och samarbete inom regionalstatistik (bilaga 4), 1975.
3.  Dervis K, Melo J, Robinson S, 1982.



Beräkning av bruttoregion- produkter för Sveriges regioner

12

Det förekommer två marknader; varumarknaden och faktormarknaden. I
varumarknaden är det två olika typer av konsumenter. Producenter levererar
inte enbart varor till slutligt konsumtion, utan också till andra producenter.

Pilarna i figuren visar flödet av reala varor och tjänster. För varje pil finns
en pil i motsatt riktning, vilken visar på det monetära flödet av betalningar
för de reala varorna och tjänsterna. Det har ingen betydelse ifall man mäter
värdet av producerade varor och tjänster motsols i reala flödet eller medsols i
det monetära flödet.

Den regionala dimensionen av nationalräkenskaperna innebär att man får
två typer av omvärldstransaktioner, dels med utlandet och dels med övriga
inhemska regioner. Alla transaktioner som görs med utlandet i nationalräken-
skaperna kan definitionsmässigt också sägas gälla mellan regioner, med för-
tydligandet att sammansättningen mellan regioner är annorlunda jämfört
med sammansättningen mellan länder, vad gäller skatter, bidrag etc.

I en sluten ekonomi eller vid en balanserad handel är värdet av den sam-
manlagda produktionen identisk med samhällets totala förbrukning av varor,
mätt med betalningsströmmar från hushållen till företagen. Men det är inte
ett speciellt troligt antagande att ekonomin inom en region är sluten eller
balanserar. Flöden av varor och tjänster mellan regioner inom ett land före-
kommer i stor utsträckning och regioner saknar valutor som skapar balans.

Det gäller också att produktionsvärdet precis motsvarar summan av alla
inkomster. Vi kan alltså fastslå att:

• Produktionsvärdet = Förbrukning = Inkomster

Med andra ord gäller att:

• Regionprodukt = Regioninkomst som genereras i regionen

I en mer komplicerad kretsmodell tas hänsyn till olika "läckage", såsom
skatter, transfereringar, in- och utlåning samt kapitalförslitning. Värdet på
regioninkomster skiljer sig då från produktionsvärdet.

I modellen är mätningen av den ekonomiska aktiviteten begreppsmässigt
enkel. Det gäller endast att mäta storleken av en enda betalningsström. Rent
praktiskt kan man göra denna mätning på tre olika ställen i figur 1.

2.2 Olika sätt att beräkna regionprodukten

Regionprodukten kan, precis som nationalräkenskaper, beräknas från tre
olika sidor, nämligen från:

• produktionssidan

• användarsidan

• inkomstsidan

De tre olika beräkningsprinciperna ger i en sluten ekonomi eller vid balan-
serad handel samma mått på den ekonomiska aktiviteten eftersom de mäter
tre olika sidor av samma sak.



Bruttoregionprodukt

13

2.2.1 Produktionssidan

För att få fram regionprodukten från produktionssidan beräknar man värdet
av alla producerade varor och tjänster. Förädlingsvärdet är totala produk-
tionsvärdet minus kostnader för insatsvaror och tjänster.

När man skall göra en regions bokföring från produktionssidan kan man
tillämpa samma principer som enskilda företag använder i sin redovisning. I
tabell 1 visas hur dubbelbokföring i T-konton kan se ut.

TABELL 1 T-konton för varu- och tjänstesektorn.

Produktionsvärdena återfinns på högersida (kredit) medan kostnaderna
finns på vänstersida (debet). Kontona motsvarar i princip vinst- och förlust-
konton i ett företags bokslut. Men man måste se upp så att man inte gör en
dubbelräkning, för de varor och tjänster som levererats mellan näringsgre-
narna. Företagen köper alltså råvaror, halvfabrikat, tjänster etc av varandra
vilket inte motsvarar hushållens konsumtionsmöjligheter. Detta framgår av
debetsidan på respektive konto där förbrukningen av insatsvaror i produktio-
nen uppgår till 35 respektive 15 milj kr. Värdet av denna förbrukning är en
kostnadspost i produktionen, vilken måste dras från produktionsvärdet för
att erhålla förädlingsvärdet (nettoresultatet).

Regionprodukten är i detta exempel = 70 + 60 - 35 - 15 = 80.

2.2.2 Användarsidan

Användarsidan beräknas som värdet av alla levererade varor och tjänster, dvs
sådana som går till slutlig användning utan vidare bearbetning inom produk-
tionssystemet. I modellen (figur 1) utgörs detta av den penningström som
mäter hushållens konsumtion. Om man utgår ifrån exemplet ovan kan man
se att man, genom att summera produktionsvärdet som går till hushållen,
erhåller 80 milj kr (55 + 25 = 80).

Beräkningarna från produktions- och användarsidan har det gemensamt
att regionprodukten mäts på varumarknaden. 

2.2.3 Inkomstsidan

Regionprodukten kan även beräknas från inkomstsidan. Regionprodukten får
man om man summerar hushållens faktorinkomster, dvs summan av löner
och vinster. Man följer med andra ord inkomsternas vandring till de slutliga
mottagarna, där de resulterar i konsumtion och sparande. Dessa faktorin-

Produktionskonto - varusektorn
Förbrukning = inköp av Produktionsvärde 70
tjänster från tjänstesektorn 35 därav till
Löner 25 hushåll 55

Driftsöverskott 10 varusektorn 15

Totalt 70 Totalt 70

Produktionskonto - tjänstesektorn
Förbrukning = inköp av Produktionsvärde 60
varor från varusektorn 15 därav till
Löner 30 hushåll 25

Driftsöverskott 15 varusektorn 35

Totalt 60 Totalt 60
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komster är också lika med företagens faktorkostnader. I detta fall sker mät-
ningen av regionprodukten på faktormarknaden (se figur 1). I exemplet får
man fram BRP genom att summera löner (inklusive kollektiva avgifter) och
driftsöverskott från båda sektorerna (25 + 10 + 30 + 15 = 80). 

När man lägger till den regionala aspekten i beräkning av BRP från
inkomstsidan borde man följa de anställdas löner till den region där de bor.
Dvs man borde ta hänsyn till arbetspendlingen. Det har inte gjorts i de nuva-
rande beräkningarna, utan utgångspunkten är att BRP skattas med hjälp av
insats i form av ersättning till anställda samt driftsöverskott.

Man kan även diskutera till vilken region delar av driftsöverskottet skall
föras. Borde inte kapitalägarna få tillbaka satsat kapital? Till exempel har Vat-
tenfall satsat pengar på uppbyggnad av kraftverk i Jokkmokk, men vid BRP
beräkning får inte kapitalägarna i form av huvudkontor någon andel av
driftsöverskottet. Enligt Eurostats rekommendationer är det däremot ingen
tvekan. Driftsöverskottet skall tillföras den region där det produceras.4

Förädlingsvärdet dvs skillnaden mellan produktionsvärdet och värdet av
insatsvaror kan delas upp i:

• löner till arbetskraften

• kollektiva avgifter

• driftsöverskott, brutto

Sammanfattningsvis kommer man fram till följande likheter i en sluten
ekonomi eller vid balanserad handel.

Regionprodukt = totalt förädlingsvärde (produktionssidan)
= totala utgifter för varor och tjänster för

slutlig användning (användningssidan)
= totala faktorinkomster inklusive driftsöverskott

(inkomstsidan)

I och med att BRP mäter den ekonomiska verksamheten hos producenter
i en region rekommenderar Eurostat att man skall mäta produktionsvärdet
från produktions- eller inkomstsidan och inte från användningssidan.

2.3 Generella principer

Det här avsnittet behandlar de generella principer som skall tillämpas för att
mäta det producerade förädlingsvärdet. Principerna har fastställts i regional-
kapitlet i Europasystemet för integrerad ekonomisk redovisning (ESA).5

2.3.1 Lokalisering

Viss produktionsverksamhet överskrider regionala gränser, tex transport-
tjänster och energidistribution, vilka kan bestå i att flytta varor mellan två
eller flera regioner. Produktionsenheter kan även vara verksamma i fler än en
region, tex byggare. 

4.  Eurostat. Metoder för regionalräkenskaper, 1996.
5.  Eurostat. Metoder för regionalräkenskaper, 1996.
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Den generella princip som valts för regionalräkenskaperna är att föräd-
lingsvärde bör fördelas till den region där producentenheten har sin hemvist.
Hemvistprincipen är särskilt svår att tillämpa på de båda näringsgrenarna
energi och transport. Principen betyder att förädlingsvärde som genereras
när varor transporteras mellan flera regioner inte får delas upp mellan regio-
nerna, utan skall fördelas till regionen där producentenheten har sin hemvist.

2.3.2 Bottom-up metoden

Bottom-up metoden innebär att data samlas in om lokala arbetsställen. Uppgif-
terna summeras upp till regional nivå. Pseudo-bottom-up kan användas när det
inte finns uppgifter på arbetsställenivå. Förädlingsvärde beräknas då för
arbetsställen med hjälp av företagsuppgifter. Många företag har bara en lokal
verksamhetsenhet och den här metoden kräver bara skattning i samband med
fler-arbetsställeföretag.

Summan av de regionala värdena överensstämmer sällan exakt med total-
summan för nationen, och de regionala siffrorna måste talen justeras. Dessa
skillnader kan vara slumpmässiga eller uppstå utifrån andra fel i regionala
data, eller också kan de bero på specifika skillnader i rapportering eller defini-
tion av den nationella totalsumman. Eurostat rekommenderar att skillna-
derna fördelas till regionerna i proportion till de regionala värdena, och därför
tillämpas samma procentuella justering för alla regioner. Denna metod är inte
bra när differensen beror på täckningsfel eller systematiska fel.

2.3.3 Top-down metoden

Top-down metoden innebär att nationella data fördelas regionalt med olika
nycklar (indikatorer). Det är viktigt att indikatorn har ett så nära samband
som möjligt med det som egentligen avses mätas. Fördelning av förädlings-
värde med olika typer av fysiska indikatorer, tex antal passagerare, benämns
pseudo-top-down.

2.3.4 Jämförelse mellan bottom-up och top-down metoden

Valet mellan bottom-up metoden och top-down metoden beror på vilka sta-
tistiska källor som finns tillgängliga. Fördelen med bottom-up metoden är att
den mäter den önskade variabeln direkt och fördelar den korrekt till region
och näringsgren.

I första hand rekommenderas bottom-up metoden, om data för lokala
arbetsställen inte finns tillgängliga rekommenderas pseudo-bottom-up meto-
den. Top-down bör användas endast i de fall då det inte finns tillgänglig
information på företagsnivå. 

2.4 Beräkningssätt i uppsatsen

2.4.1 Lönesummemetoden

I Lönesummemetoden beräknas BRP från inkomstsidan. Det är lön inklusive
kollektiva avgifter samt driftsöverskott som blir förädlingsvärde till faktor-
pris. De anställdas löner i den region där de arbetar ligger till grund för
beräkningen.

När man räknar ut bruttonationalprodukten till marknadspris, vilket är det
man vanligast kallar BNP använder man förädlingsvärde till producentpris
per bransch för näringslivet, sedan lägger man på och drar ifrån vissa av de ej
branschfördelade posterna. Därefter lägger man på förädlingsvärde till pro-
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ducentpris för statliga- och kommunala myndigheter samt övriga producen-
ter.

Vid beräkning av BRP med Lönesummemetoden får man förädlingsvärde
till faktorpris. I det traditionella BNP-måttet används vanligen förädlings-
värde till producentpris. För att erhålla jämförbarhet kan man räkna fram för-
ädlingsvärdet till producentpris. Man utgår från förädlingsvärde till faktorpris
och adderar och subtraherar icke varuanknutna indirekta skatter och subven-
tioner, dvs man antar att förhållandet mellan förädlingsvärdet och de icke
varuanknutna skatterna och subventionerna är densamma i samtliga regioner
i Sverige. Detta är inte något bra antagande eftersom tex subventioner är
regionalt knutna, exempelvis transportsubventioner. I en fördjupad studie
bör man även studera den regionala fördelningen av de icke varuanknutna
indirekta skatter och subventioner.

Produktionsvärde till producentpris
- Förbrukning
= Förädlingsvärde till producentpris
- Icke varuanknutna indirekta skatter
+ Icke varuanknutna indirekta subventioner
= Förädlingsvärde till faktorpris
därav Egentliga löner

Kollektiva avgifter
Kapitalförslitning
Driftsöverskott (netto)

2.4.2 Anpassade Eurostatmetoden

Vid SCBs beräkning av BRP har inte Eurostats rekommendationer följts till
punkt och pricka. Bl a vid beräkning av el- och fjärrvärmeproduktion rekom-
menderar Eurostat en ad-hoc mässig fördelning av förädlingsvärde innan det
skall fördelas till regioner. Denna fördelning har inte SCB gjort, utan istället
har förhållandet mellan lön inklusive kollektiva avgifter och driftsöverskott
(brutto) använts.

För ytterligare information om Eurostats rekommendationer se”Metoder
för regionalräkenskaper: Bruttoförädlingsvärde och fasta bruttoinvesteringar
efter näringsgren”6. I och med att alla länder i EU försöker följa Eurostats
rekommendationer blir resultaten jämförbara.

I den Anpassade Eurostatmetoden har BRP beräknats olika för olika
branscher. Det är en blandning mellan beräkningar från inkomst- och pro-
duktionssidan. Däremot har ingen bransch beräknats från användningssidan.
Vilket beräkningssätt som används beror på statistiktillgången samt bran-
schens sammansättning. I en bransch där lönen står för en stor andel av för-
ädlingsvärdet är beräkningen från inkomstsidan bra, men för de flesta
branscher strävar man efter beräkningar från produktionssidan.

6.  Eurostat. Metoder för regionalräkenskaper, 1996. 



Bruttoregionprodukt

17

TABELL 2 Beräkningssätt för olika sektorer och branscher enligt Anpassade Eurostatmetoden.

Även i Anpassade Eurostatmetoden har man antagit att det nationella för-
hållandet mellan förädlingsvärdet och de icke varuanknutna indirekta skatter
och subventioner gäller för samtliga regioner i landet. Det har inte heller i
denna beräkning tagits hänsyn till att vissa subventioner är regionalt
anknutna. Eurostat har inte heller gett specifika rekommendationer hur
denna fördelning bör ske.

Branschen bank har beräknats från inkomstsidan och det är vad Eurostat
rekommenderar för denna bransch. Även i övrigt har Eurostats metod följts
vid beräkning av bank, därför kallas den i uppsats endast för enbart Eurostat-
metoden.

2.4.3 Skillnader mellan metoderna

Den Anpassade Eurostatmetoden är mer resurskrävande än Lönesummeme-
toden. I Lönesummemetoden beräknas förädlingsvärdet på samma sätt för
samtliga branscher, medan man i Anpassade Eurostatmetoden beräknar för-
ädlingsvärdet för varje bransch separat.

För att beräkna BRP enligt Anpassade Eurostatmetoden behövs det ca 30
olika statistikunderlag, de största källorna är lönesummorna, industristatisti-
ken samt energistatistiken. För Lönesummemetoden räcker det med NRs
produktionstabell samt lönesummorna.

Det är inte bara beräkningsprocessen som tar längre tid när man skall
beräkna enligt Anpassade Eurostatmetoden, utan insamlingen av statistiken
tar också längre tid. Exempelvis industristatistiken är inte klar förrän 18
månader efter årets slut.

Utgångspunkten är att Anpassade Eurostatmetoden ger ett bättre mått på
det samlade värdet av produktionen av varor och tjänster än vad Lönesum-
memetoden ger. Frågan är hur mycket bättre. Hur stor skillnad är det mellan
resultaten av de två metoderna? Är det motiverat att använda den mer resurs-
krävande metoden? Dessa frågor besvaras i kapitel 3 och 4.

Sektor Bransch Beräkningssätt
Näringslivet

Jordbruk Produktion
Skog Produktion
Fiske Produktion
Tillverkning, inkl gruvor Produktion
Energi Inkomst
Handel, restaurang Inkomst
Samfärdsel Produktion och inkomst
Bank, försäkring Inkomst
Privata tjänster Inkomst

Statliga Inkomst
Kommunal Inkomst
Övriga Inkomst
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3 Beräkning av BRP 

3.1 Lönesummemetoden

Lönesummemetoden är en bottom-up metod, vilket innebär att man beräk-
nar BRP för varje enskild kommun och sedan summerar upp till riket. Vid
beräkning av BRP med hjälp av Lönesummemetoden antas att förhållandet
mellan lön och driftsöverskott i riket gäller för samtliga kommuner. Man tar
alltså inte hänsyn till någon produktivitetsskillnad mellan kommunerna.

3.1.1 Metod

Förädlingsvärdet för en region beräknas enligt följande formel:

%) +  

(3.1)

Där de använda förkortningarna har följande betydelse:

Fv = Förädlingsvärde
LKuOs = Lön enligt kontrolluppgift för offentliga sektorn och övriga

producenter
KollAvg% = Kollektiva avgifter i procent (samma för alla regioner)
LKu = Lön enligt kontrolluppgift för näringslivet
KollAvg = Kollektiva avgifter (samma för alla regioner)
DÖ = driftsöverskott (samma för alla regioner)
LNr = Lön enligt nationalräkenskaperna (samma för alla regioner)
Bran = per näringsgren

Summan av de regionala värdena skiljer sig från de nationella värdena, där-
för måste talen justeras. Det görs genom att proportionellt fördela differen-
sen.

3.1.2 Statistiken

Till Lönesummemetoden används lönesummorna samt NRs produktionsta-
bell. Statistiken över lönesummorna bygger på kontrolluppgifterna (KU) och
finns på kommunnivå och fin branschindelning. Lönesummestatistiken finns
i en tidsserie från 1985 och framåt. Eftersläpningen på statistiken är ca 13
månader, dvs i januari 1996 har man 1994 års siffror klara. Det innebär att
man relativt snabbt kan göra en beräkning av BRP med hjälp av Lönesum-
memetoden.

NRs produktionstabell finns enbart på riksnivå. De kvartalsvisa beräk-
ningarna finns klara tre månader efter periodens slut. De preliminära årsre-
sultaten finns klara 12 månader efter årets slut. Om man skall vänta på de
definitiva uppgifterna får man vänta 24 månader.

Fv LKuOs 1( KollAvg+×∑
LKu 1 KollAvg DO+

LNr

--------------------------------------+ 
  Bran

∑
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3.1.3 Resultat på län

För att jämföra BRP mellan regioner delar man vanligtvis BRP med medelbe-
folkningen. Det gör att regioner med stor arbetsinpendling får ett högre
värde än regioner som har stor utpendling. Ju större regioner man har desto
mindre påverkar pendlingen värdet BRP per capita. När det gäller län är detta
därför inget stort problem.

TABELL 3 BRP per capita i sveriges län för åren 1985-1991 i löpande priser enligt
Lönesummemetoden, 1000 kr.

Källa: Regionala räkenskaper, SCB Luleå

I tabell 3 redovisas BRP per capita i löpande priser för länen i Sverige för
åren 1985 till 1991. Man kan se att det är storstadsregionerna Stockholms
samt Göteborg och Bohus län som har högsta BRP per capita. Därefter
kommer Västernorrland och Malmöhus län. Lägst värde har Gotland, följt av
Älvsborg och Södermanland.

Län 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
01 Stockholms 126 139 152 165 181 197 212
03 Uppsala 94 101 106 117 129 142 150
04 Södermanlands 92 100 105 113 124 135 140
05 Östergötlands 101 109 115 124 134 149 157
06 Jönköpings 98 106 115 126 138 151 159
07 Kronobergs 96 106 114 123 136 151 158
08 Kalmar 94 102 110 120 133 146 154
09 Gotlands 84 91 96 105 115 127 135
10 Blekinge 94 102 108 117 130 142 147
11 Kristianstads 89 96 104 112 124 136 145
12 Malmöhus 103 111 119 129 142 157 167
13 Hallands 90 97 105 113 124 139 149
14 Göteborgs och 

Bohus
115 126 137 150 164 179 189

15 Älvsborgs 89 97 105 112 122 132 139
16 Skaraborgs 91 99 107 115 127 139 146
17 Värmlands 97 105 113 122 133 147 154
18 Örebro 98 107 114 123 135 148 155
19 Västmanlands 102 110 118 126 137 149 155
20 Kopparbergs 96 104 111 120 134 146 154
21 Gävleborgs 98 106 114 124 136 146 151
22 Västernorrlands 104 113 122 137 152 163 171
23 Jämtlands 93 101 108 116 131 145 154
24 Västerbottens 97 107 113 123 136 149 155
25 Norrbottens 104 112 115 125 139 153 161

Riket 104 113 122 132 145 159 168
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FIGUR 2 Procentuella förändringar i löpande priser för de fem län som har den högsta ökningen av BRP per
capita mellan åren 1985 och 1991 enligt Lönesummemetoden.

I figur 2 ser man att det även är Stockholms län som har haft den högsta
procentuella ökningen mellan åren 1985 och 1991, sedan kommer Halland
och Kronoberg. Men man bör notera att det är i löpande priser, vilket inne-
bär att samtliga län har haft en ökning. Riket i genomsnitt har haft en ökning
på 62 procent. Totalt sett är det nio län som haft en högre ökning än riket i
genomsnitt. De län som haft den minsta ökningen är Södermanland och
Västmanland, de har ökat 53 procent.

TABELL 4 BRP per capita i sveriges län 1985-1991 enligt Lönesummemetoden. Index riket = 100
för varje år.

Skillnaden mellan länen i förhållande till riket framgår tydligt i den indexe-
rade tabell ovan där BNP per capita för riket är satt till 100 för varje år.

62% 63% 64% 65% 66% 67% 68%

Kalmar

Jämtlands

Kronobergs
Hallands

Stockholms

Län 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
01 Stockholms 122 123 125 125 125 124 126
03 Uppsala 91 89 87 89 89 90 89
04 Södermanlands 88 88 86 85 85 85 83
05 Östergötlands 97 96 95 94 92 94 93
06 Jönköpings 94 94 94 95 95 95 95
07 Kronobergs 92 94 94 93 94 95 94
08 Kalmar 91 90 90 91 92 92 92
09 Gotlands 81 81 79 79 79 80 80
10 Blekinge 91 90 88 89 89 90 88
11 Kristianstads 85 85 85 85 85 86 86
12 Malmöhus 99 98 98 97 98 99 99
13 Hallands 86 86 87 85 86 88 89
14 Göteborgs och 

Bohus
111 111 113 114 113 113 112

15 Älvsborgs 86 85 86 85 84 83 83
16 Skaraborgs 87 87 88 87 87 88 87
17 Värmlands 94 93 92 92 92 92 92
18 Örebro 95 95 94 93 93 93 92
19 Västmanlands 98 97 97 96 94 94 92
20 Kopparbergs 93 92 91 91 92 92 92
21 Gävleborgs 95 94 93 94 94 92 90
22 Västernorrlands 100 100 100 103 104 103 102
23 Jämtlands 90 89 89 88 90 91 92
24 Västerbottens 94 94 93 93 94 94 92
25 Norrbottens 101 99 95 94 96 97 96

Riket 100 100 100 100 100 100 100
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Det är enbart Stockholm samt Göteborg och Bohus län som har haft
högre BRP per capita än riket under hela tidsperioden 1985-1991. Under
åren 1985-1987 hade Västernorrlands län lika hög BRP per capita som riket,
därefter har länet haft högre. Norrbottens län hade högre BRP per capita än
riket år 1985, därefter har länet haft lägre värde än riket.

Det är inte många län som har en högre ökning av BRP per capita under
åren jämfört med riket. Halland och Stockholm är de två län som har den
högsta ökningen jämfört med riket. Största förlorarna är Norrbotten och
Västmanland.

3.2 Anpassade Eurostatmetoden

I den Anpassade Eurostatmetoden har Eurostats rekommendationer följts så
långt som möjligt. För ytterligare information om Eurostats rekommendatio-
ner se” Metoder för regionalräkenskaper: Bruttoförädlingsvärde och fasta
bruttoinvesteringar efter näringsgren”7.

3.2.1 Statistiken

Statistik som använts i Anpassade Eurostatmetoden varierar något. Totalt har
ca 30 olika material använts. De flesta beräkningar bygger på statistik som
SCB producerar. Stor del av statistikunderlaget har lång ledtid, dessutom är
risken stor att någon statistik förändras mellan åren och då måste även beräk-
ningarna förändras. Detta gör att det tar längre tid att beräkna BRP med
Anpassade Eurostatmetoden än med Lönesummemetoden.

Största delen av statistiken finns på kommunnivå. I de branscher där sta-
tistik inte finns på kommunnivå utan enbart län, har annan statistik använts
för att i sin tur fördela BRP till kommuner. 

BRP finns beräknat för åren 1985-1993, men all statistik som ligger till
grund för beräkningarna finns inte för alla år. Det har i vissa fall gjorts tillba-
kaskrivningar och ibland har annan statistikkälla använts. En översikt av vilka
statistikunderlag som använts redovisas i tabell 5.

TABELL 5 Statistikunderlag för olika sektorer och branscher enligt Anpassade Eurostatmetoden.

7.  Eurostat. Metoder för regionalräkenskaper, 1996. 

Sektor Bransch Statistik
Näringslivet

Jordbruk Jordbruksverkets sektorskalkyl
Skog Skogsbruksverkets sektorskalkyl

Fiske Fiskestatistiken
Tillverkning, inkl
gruvor

Industristatistiken

Energi Energistatistiken
Handel, restaurang Lönesummorna
Samfärdsel Frekvensstatistik och lönesummorna
Bank, försäkring In- och utlåning, Försäkringspremier
Privata tjänster Lönesummor

Statliga Lönesummor
Kommunal Lönesummor
Övriga Lönesummor



Beräkning av bruttoregion- produkter för Sveriges regioner

22

3.2.2 Resultat på län

I tabellen 6 redovisas BRP per capita enligt Anpassade Eurostatmetoden. För
att enkelt kunna jämföra med resultaten från Lönesummemetoden är samt-
liga tabeller sorterad efter länskoderna.

TABELL 6 BRP per capita i sveriges län för åren 1985-1991 i löpande priser enligt Anpassade
Eurostatmetoden, 1000 kr.

Källa: Regionala räkenskaper, SCB Luleå

I tabell 6 kan man se att även enligt Anpassade Eurostatmetoden har
Stockholms samt Göteborg och Bohus län högst BRP per capita. Älvsborgs
län har lägsta BRP per capita.

Län 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
01 Stockholms 121 134 145 157 175 192 207
03 Uppsala 95 103 113 124 134 141 148
04 Södermanlands 92 97 105 117 123 135 139
05 Östergötlands 98 107 114 125 133 148 156
06 Jönköpings 103 113 122 129 140 154 162
07 Kronobergs 99 108 119 128 143 160 166
08 Kalmar 101 111 119 129 140 151 161
09 Gotlands 101 110 114 120 125 136 144
10 Blekinge 95 103 110 110 127 142 149
11 Kristianstads 91 98 106 116 129 139 147
12 Malmöhus 98 103 113 123 140 154 164
13 Hallands 94 105 113 126 135 151 165
14 Göteborgs och 

Bohus
118 135 141 152 165 181 187

15 Älvsborgs 90 97 106 118 117 127 135
16 Skaraborgs 95 103 111 116 127 139 148
17 Värmlands 98 103 108 118 133 146 154
18 Örebro 95 104 111 119 130 142 152
19 Västmanlands 99 106 116 122 137 151 157
20 Kopparbergs 94 106 116 127 135 147 158
21 Gävleborgs 103 107 115 128 140 150 152
22 Västernorrlands 107 114 123 138 154 161 165
23 Jämtlands 101 112 119 124 137 152 162
24 Västerbottens 103 111 120 131 143 154 162
25 Norrbottens 102 107 113 123 143 158 165

Riket 104 113 122 132 145 159 168
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FIGUR 3 Procentuella förändringar i löpande priser för de fem län som har den högsta ökningen av BRP per
capita mellan åren 1985 och 1991 enligt Anpassade Eurostatmetoden.

Högsta ökningen av BRP per capita mellan åren 1985 och 1991 har Hal-
lands län. Näst största ökningen har Stockholms län. Enligt Lönesummeme-
toden var förhållandet omvänt. Det är fem län som haft en högre ökning än
riket enligt Anpassade Eurostatmetoden, medan det för Lönesummemeto-
den var nio län. 

Gotlands län är den största förloraren under tidsperioden, med en ökning
av BRP per capita med 43 procent, därefter kommer Gävleborg. I Lönesum-
memetoden var minsta förändringen 53 procent. Det är alltså större differen-
ser i Anpassades Eurostatmetoden än i Lönesummemetoden, både när det
gäller största och minsta förändringen.

TABELL 7 BRP per capita i sveriges län 1985-1991 enligt Anpassade Eurostatmetoden. Index riket
= 100 för varje år.

62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76%

Malmöhus

Kopparbergs

Kronobergs
Stockholms

Hallands

Län 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
01 Stockholms 116 118 119 119 120 121 123
03 Uppsala 91 91 93 94 93 89 88
04 Södermanlands 89 85 86 88 85 85 83
05 Östergötlands 95 95 94 94 91 93 93
06 Jönköpings 99 100 100 98 96 97 96
07 Kronobergs 96 95 98 97 98 101 99
08 Kalmar 97 98 97 98 96 95 96
09 Gotlands 97 97 94 91 86 86 86
10 Blekinge 91 91 90 83 87 89 89
11 Kristianstads 88 86 87 88 89 88 88
12 Malmöhus 95 91 93 93 97 97 98
13 Hallands 91 92 93 95 93 95 98
14 Göteborgs och 

Bohus
114 119 116 115 114 114 112

15 Älvsborgs 87 86 87 89 80 80 81
16 Skaraborgs 91 91 91 88 87 88 88
17 Värmlands 94 91 89 89 91 92 91
18 Örebro 92 92 91 90 90 90 91
19 Västmanlands 96 94 95 92 94 95 93
20 Kopparbergs 91 94 95 96 93 93 94
21 Gävleborgs 100 95 94 97 97 95 91
22 Västernorrlands 103 101 101 105 106 102 98
23 Jämtlands 98 99 97 94 94 96 96
24 Västerbottens 99 98 98 99 99 97 96
25 Norrbottens 99 95 93 93 99 100 98

Riket 100 100 100 100 100 100 100
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I tabell 7 är BNP per capita för riket satt till 100 för varje år. Man kan då se
att det svänger relativt kraftigt mellan åren för vissa län, t ex Blekinge, Älvs-
borg med Anpassade Eurostatmetoden. Överlag är det större skillnader mel-
lan åren i Anpassade Eurostatmetoden än i Lönesummemetoden. Det beror
på att Lönesummemetoden bygger på löner till de sysselsatta, vilket är rela-
tivt” trögrörligt”. Medan däremot den Anpassade Eurostatmetoden som bl a
bygger på industrins driftsöverskott kan variera kraftigt mellan åren.

Även enligt denna metod är de enbart två län som har högre BRP per
capita än riket under hela tidsperioden 1985-1991, Stockholm samt Göteborg
och Bohus län. Däremot är det fler län som någon gång under tidsperioden
haft högre värde än riket. Västernorrland har högre BRP än riket mellan
1985-1990, Jönköping har lika värde som riket 1986-1987, Kronoberg har
högre än riket år 1990 och Norrbotten har lika värde som riket år 1990.

3.3 Jämförelse mellan metoderna

3.3.1 Resultat på län

Resultaten av beräkningarna enligt Lönesumme- och Anpassade Eurostatme-
toden skall jämföras, dels på reell nivå för år 1991 och dels skillnaden mellan
de indexerade tabellerna för åren 1985-1991. Länskoderna i figur 4 är häm-
tade från tabellerna 3, 4, 6 och 7. Vi skall redan här slå fast att totalsumman
blir densamma oavsett vilken metod som använts.

FIGUR 4 BRP per capita i Sveriges län 1991 fördelat på Lönesumme- respektive Anpassade Eurostatmeto-
den, 1000 kr.

I figur 4 kan man se att det är inte så stora skillnader på BRP per capita
mellan Anpassade Eurostat- och Lönesummemetoden. I figur 5 ser man att
största skillnaden har Hallands län, som har tio procent högre värde i Anpas-
sade Eurostatmetoden. Det kan förklaras av att Halland har hög energipro-
duktion, för enligt Anpassade Eurostatmetoden fördelas energins
driftsöverskott efter producerade MWh, medan i Lönesummemetoden för-
delas det efter lönesummor. Näst största skillnaden har Gotlands län och det
beror på att jordbruket har högre förädlingsvärde i förhållande till lön i Got-
land än i riket i snitt.

Det är nio län som har lägre BRP per capita med Anpassade Eurostatme-
toden. Största minskningen har Västernorrland, följt av Älvsborg. Bland
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dessa nio finns även de tre storstadslänen; Stockholm, Malmöhus samt Göte-
borg och Bohus län. 

FIGUR 5 Procentuella förändringar för de tio län som har högsta ökningen respektive minskningen med An-
passade Eurostatmetoden, år 1991.

Ur figur 5 kan man utläsa att Hallands län har över tio procent högre BRP
enligt Anpassade Eurostatmetoden jämfört med Lönesummemetoden. Det
innebär att om man beräknar BRP med Lönesummemetoden måste man
höja värdet med tio procent för att komma till Anpassade Eurostatmetoden.
Detta tillvägagångssätt kan man använda ifall man vill minska ledtiden för
beräkningarna. 

Även Gotland, Kronoberg, Jämtland och Västernorrland har högre värde
med Anpassade Eurostatmetoden. Högsta negativa förändringen har Väster-
norrland, följt av Älvsborg, Stockholm, Malmöhus och Örebro. För att se
vilka län som får ett högre värde med Anpassade Eurostatmetoden har vi i
tabell 8 jämfört de två indexerade tabellerna 4 och 7. 

Det var speciellt mellan åren 1985 och 1988 som Gotlands län tjänade på
Anpassade Eurostatmetoden jämför med riket, till skillnad mot Hallands län
som tjänar allt mer under åren på Anpassade Eurostatmetoden. Jämtlands
och Kalmar län har också tjänat på Anpassade Eurostatmetoden men har
haft en nedåtgående trend under tidsperioden.

Västernorrland, Uppsala och Älvborgs län hade under de första åren
högre värde med Anpassade Eurostatmetoden, men under senare delen hade
de högre med Lönesummemetoden. Det innebär att de haft en sämre utveck-
ling med Anpassade Eurostatmetoden än med Lönesummemetoden. Norr-
botten och Västmanland har däremot haft en bättre utveckling med
Anpassade Eurostatmetoden.

Västerbottens

Jämtlands
Kronobergs

Gotlands
Hallands

Västernorrlands
Älvsborgs
Stockholms
Malmöhus
Örebro
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TABELL 8 Förlorarna och vinnarna på Anpassade Eurostatmetoden. Differensen mellan tabell 4 och
tabell 7. 

3.3.2 Statistisk analys 

Materialet analyseras dels med hjälp av medelvärde, median och standardav-
vikelse för åren 1985-1991 och dels med diagram som visar förhållandet mel-
lan BRP per capita och länets andel av befolkningen år 1991.

TABELL 9 Medelvärde, median och standardavvikelse för BRP per capita 1985-1991 i löpande priser
på länsnivå, 1000 kr.

Anpassade Eurostatmetoden har något högre medelvärde och median,
dvs de flesta regioner har högre produktion med Anpassade Eurostatmeto-

Län 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
01 Stockholms -6 -5 -6 -6 -4 -3 -3
03 Uppsala 1 2 6 5 4 -1 -1
04 Södermanlands 0 -3 0 3 0 1 -1
05 Östergötlands -2 -2 -1 1 -1 -1 -1
06 Jönköpings 5 6 6 3 1 2 2
07 Kronobergs 4 2 4 3 4 6 5
08 Kalmar 7 8 7 7 5 3 4
09 Gotlands 16 17 15 11 7 5 6
10 Blekinge 1 1 2 -6 -2 0 1
11 Kristianstads 3 1 2 3 4 2 2
12 Malmöhus -4 -7 -5 -4 -1 -2 -2
13 Hallands 4 6 6 10 7 7 9
14 Göteborgs och 

Bohus
3 8 3 1 1 1 -1

15 Älvsborgs 1 1 1 5 -4 -3 -2
16 Skaraborgs 4 3 3 0 0 0 1
17 Värmlands 1 -2 -4 -3 0 -1 0
18 Örebro -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1
19 Västmanlands -2 -4 -2 -3 0 1 1
20 Kopparbergs -2 2 4 5 1 1 2
21 Gävleborgs 5 1 1 3 3 3 1
22 Västernorrlands 3 1 1 1 2 -1 -4
23 Jämtlands 8 9 9 6 4 4 5
24 Västerbottens 6 3 5 6 5 3 4
25 Norrbottens -2 -4 -2 -1 3 3 2

År Medelvärde  Median  Standardavvikelse
Lönesum AnpassEuro Lönesum AnpassEuro Lönesum AnpassEuro

1985 98 100 97 99 9 7
1986 106 108 106 107 10 9
1987 114 116 113 114 11 9
1988 123 126 123 124 12 10
1989 136 138 134 136 14 13
1990 149 151 146 150 14 14
1991 156 159 154 157 16 15
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den. Standardavvikelsen är något högre genomgående i Lönesummemeto-
den, vilket innebär att det är större skillnad på BRP per capita mellan länen.

Trots att summan över landet är densamma har alltså de flesta län högre
produktion och det är en jämnare fördelning med Anpassade Eurostatmeto-
den. 

Det är inte så stora differenser mellan Lönesumme- och Anpassade Euro-
statmetoden varken när det gäller medelvärde, median eller standardavvi-
kelse, utan ökningen följer realtillväxten. För det bör noteras att samtliga
beräkningar är i löpande priser, dvs det har inte tagits hänsyn till någon infla-
tion.

FIGUR 6 Spridningsdiagram som visar förädlingsvärde per capita i 1000-tal kr i förhållande till befolkningen,
enligt Lönesumme- och Eurostatmetoden 1991.

Det är ett län (Stockholm) som utmärker sig speciellt i figur 6 genom att
ha högre andel av befolkningen samt högre BRP per capita än övriga län, i
Lönesummeberäkningen har Stockholms län något högre BRP per capita än
i Lönesummemetoden. Detta kan vara en av orsakerna till att standardavvi-
kelsen är högre i Lönesummemetoden än i Anpassade Eurostatmetoden. För
att se om det stämmer har standardavvikelsen beräknats även utan Stock-
holms län. 
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TABELL 9B Standardavvikelsen för BRP per capita 1985-1991 i löpande priser på länsnivå utom
Stockholm, 1000 kr.

Standardavvikelsen blir lägre när man utesluter Stockholms län. Lönesum-
memetoden får större minskning än Anpassade Eurostatmetoden. Skillnaden
mellan metoderna har i stort sett försvunnit och två år har till och med
Anpassade Eurostatmetoden högre standardavvikelse. Det stämmer alltså att
det är Stockholms län som påverkar så att spridningen blir större i Lönesum-
memetoden än i Anpassade Eurostatmetoden.

Det är en något flackare linje i Anpassade Eurostatmetoden, vilket innebär
att det inte är så stor skillnad mellan länen när det gäller BRP per capita.
Detta förstärker resonemanget att enligt Anpassade Eurostatmetoden jämnas
skillnaderna ut mellan länen.

3.3.3 Sammanfattning

De flesta län har högre värde vid beräkning av BRP med Anpassade Euro-
statmetoden än med Lönesummemetoden. Det kan förklaras av att det län
som har högst BRP, dvs s Stockholm, överskattas med Lönesummemetoden.

En av anledningarna till att Stockholms län överskattas med Lönesumme-
metoden är att många företag har sitt huvudkontor där och när man beräknar
BRP med Lönesummemetoden får även de lika stor andel av driftsöverskot-
tet som de som arbetar vid produktionsenheterna, medan de enligt Eurostats
rekommendationer inte alls skall ta del av driftsöverskottet utan enbart löne-
delen av förädlingsvärdet.

Det är inte så stor skillnad mellan resultaten efter beräkning enligt Löne-
summe- respektive Anpassade Eurostatmetoden. Frågan man måste ställa sig
är om den mer resurskrävande beräkningen, dvs Anpassade Eurostatmeto-
den, är så mycket bättre. Utgångspunkten måste dock vara att Sverige skall
följa Eurostats rekommendationer så långt som möjligt, men till vilket pris? 

Man skulle kunna tänka sig att man bara var 3-5:e år använde Anpassade
Eurostatmetoden och där emellan använde Lönesummemetoden. Vissa regi-
oner som man vet ligger över/under med Lönesummemetoden kan man
skriva upp/ner med en fast andel, t ex Halland och Gotland. Detta förslag
skulle innebära att man fick fram resultat snabbare samt att man skulle kunna
koncentrera resurserna på att utveckla metoden till de år då man beräknar
BRP grundligt.

Ett annat förslag är att man bara för vissa branscher som är av speciell vikt
använder sig av Eurostats rekommendationer, men för de övriga branscherna
använder Lönesummemetoden. I granskningen ovan på länsnivå är det två
län som får en betydande ökning med Anpassade Eurostatmetoden, det är
Hallands och Gotlands län. För Hallands del är det energiproduktionen som
gör att länet får högre BRP och för Gotlands del är det jordbruksproduktio-
nen. Enligt detta förslag skulle det innebära att man för energi och jord-
bruksbranscherna skulle använda den mer resurskrävande metoden.

Om man däremot skulle granska resultaten av beräkningarna på en lägre
regional nivå, t ex kommuner, skulle det förmodligen visa sig att betydligt fler
branscher kräver specialbearbetning.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Lönesum
AnpassEuro

6 7 8 9 10 10 11
6 8 7 8 10 11 11



Beräkning av BRP

29

Energisektorn genererar ett högt förädlingsvärde därför att det är en
mycket kapitalintensiv produktion. Fyra femtedelar av förädlingsvärdet
består av driftsöverskott och en femtedel av lön. Medan för andra branscher,
t ex handel är förhållandet omvänt. Det innebär att det har stor betydelse vil-
ken metod som används vid beräkningen av energisektorn.

En nackdel med Lönesummemetoden är att den inte lika tydligt visar på
skillnaden mellan åren. Däremot bygger Anpassade Eurostatmetoden på
uppgifter som t ex industrins driftsöverskott, försäkringsbolagens premiein-
täkter, bankernas in- och utlåning, vilka kraftigt kan variera och visa på stora
variationer över åren.

När man skall använda BRP som ett analysmedel vill man ofta se hur stor
betydelse olika branscher har i olika regioner. Eurostat kräver också att BRP
skall redovisas på grov branschnivå. Av den anledningen kan det vara vansk-
ligt att använda sig av den enklare Lönesummemetoden. För att se om det
skiljer sig mycket mellan Lönesummemetoden och Anpassade Eurostatmeto-
den för en enskild bransch skall vi i kapitel 4 beräkna BRP för banker.
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4 Beräkning av BRP för branschen bank

Branschen bank har valts att studeras separat. Anledningen är dels att det är
en liten bransch, men som man kan anta har ganska stora regionala skillnader
och dels så har inte Sverige sedan 1993 tagit fram den statistik som Eurostat
rekommenderar att man skall använda som indikator.

4.1 Lönesummemetoden

Den första beräkningen har gjorts enligt Lönesummemetoden, för metodbe-
skrivning se kapitel 3.1. Notera att i den tidigare beräkningen enligt Löne-
summemetoden avstämdes inte beräkningen på branschnivå utan enbart på
totalsumman över samtliga branscher. Däremot har denna beräkning
avstämts på branschnivå. Avstämningen är gjord proportionellt.

TABELL 10 Förädlingsvärde per capita i sveriges län för banker 1988-1993 i löpande priser enligt
Lönesummemetoden.

 Källa: Regionala räkenskaper, SCB Luleå

Län 1988 1989 1990 1991 1992 1993
01 Stockholms 12 600 15 700 15 800 14 600 13 000 19 000
03 Uppsala 2 700 2 200 3 100 3 100 1 900 2 600
04 Södermanlands 2 200 1 800 2 600 2 400 1 800 2 500
05 Östergötlands 3 000 2 400 3 400 3 600 2 000 3 000
06 Jönköpings 3 200 2 600 3 800 3 800 2 300 3 300
07 Kronobergs 3 300 3 200 4 800 4 700 2 600 3 500
08 Kalmar 2 500 2 300 3 100 3 100 1 800 2 900
09 Gotlands 2 000 1 600 2 300 2 300 1 300 1 900
10 Blekinge 2 300 2 000 2 900 2 700 1 700 2 500
11 Kristianstads 2 900 2 300 3 400 3 400 2 000 3 400
12 Malmöhus 3 900 3 400 4 800 4 700 2 700 4 100
13 Hallands 2 700 2 000 3 300 3 600 1 800 2 900
14 Göteborgs och Bohus 5 700 5 000 6 600 6 000 3 500 5 800
15 Älvsborgs 2 400 1 900 2 800 2 800 1 700 2 700
16 Skaraborgs 3 100 2 500 3 700 3 600 2 100 3 000
17 Värmlands 2 900 2 800 3 300 3 100 1 900 3 000
18 Örebro 3 100 2 500 3 800 3 500 1 900 2 800
19 Västmanlands 3 500 2 900 3 200 3 400 2 000 3 100
20 Kopparbergs 2 300 1 800 2 600 2 600 1 500 2 500
21 Gävleborgs 2 700 2 100 3 100 3 000 1 700 2 400
22 Västernorrlands 2 500 2 400 3 500 3 000 1 800 2 800
23 Jämtlands 2 500 2 300 3 400 3 500 2 000 3 300
24 Västerbottens 2 500 2 000 3 000 3 000 1 700 2 700
25 Norrbottens 2 400 1 700 2 400 2 500 1 400 2 200

Riket 5 000 5 200 6 100 5 800 4 200 6 300
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Överlägset högsta förädlingsvärdet per capita i tabell 10 har Stockholms
län, därefter kommer Göteborg och Bohus län samt Malmöhus län. Det är
storstadsregionerna som har höga värden, vilket faller sig naturligt i och med
att de stora bankerna finns där. Att Stockholm har så överlägset högt föräd-
lingsvärde per capita beror förmodligen på att den största delen av Riksban-
kens anställda finns i länet samt att de har högre löner.

FIGUR 7 Procentuella förändringar i löpande priser för de fem län som har den högsta ökningen av förädlings-
värde per capita för banker mellan åren 1988 och 1993 enligt Lönesummemetoden.

Stockholms län har haft högsta procentuella ökningen mellan 1988-1993,
sedan kommer Jämtlands län. Stockholm och Jämtland är de enda län som
haft en högre ökning än riket i genomsnitt, vilket är 27 procent. Trots att vär-
dena är i löpande priser är det sju län som har haft en minskning, största
negativa förändringen har Gävleborg och Norrbottens län.

TABELL 11 Förädlingsvärdet per capita i Sveriges län 1988-1993 för banker enligt
Lönesummemetoden. Index riket = 100 för varje år.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Älvsborgs

Kalmar

Kristianstads
Jämtlands

Stockholms

Län 1988 1989 1990 1991 1992 1993
01 Stockholms 253 304 261 254 308 301
03 Uppsala 55 42 52 54 44 41
04 Södermanlands 45 35 42 41 43 40
05 Östergötlands 60 46 57 63 47 48
06 Jönköpings 65 51 62 65 56 52
07 Kronobergs 67 61 79 81 61 56
08 Kalmar 50 45 51 55 42 45
09 Gotlands 40 31 38 39 31 30
10 Blekinge 45 39 47 48 39 39
11 Kristianstads 57 45 56 59 48 54
12 Malmöhus 79 65 79 81 63 65
13 Hallands 54 39 55 62 43 46
14 Göteborgs och 

Bohus
115 97 109 105 84 92

15 Älvsborgs 48 36 46 49 40 42
16 Skaraborgs 61 48 60 63 49 47
17 Värmlands 58 54 55 53 45 47
18 Örebro 62 49 62 61 46 45
19 Västmanlands 69 55 53 59 47 50
20 Kopparbergs 45 35 43 46 36 39
21 Gävleborgs 54 42 51 52 40 38
22 Västernorrlands 51 46 58 53 44 44
23 Jämtlands 50 44 56 61 47 52
24 Västerbottens 50 39 49 53 40 44
25 Norrbottens 49 33 40 43 34 34

Riket 100 100 100 100 100 100
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Det är endast Stockholms län som har haft högre förädlingsvärde per
capita än riket i genomsnitt under åren hela tidsperioden 1988-1993. Man
kan även i tabell 11 utläsa att Göteborg och Bohus län hade högre 1988, 1990
och 1991. 

De allra flesta län har haft en nedgång mellan 1988 och 1989, sedan har
förädlingsvärdet per capita ökat fram till 1991. Därefter minskade det till
1992 för att åter öka till 1993. Det var nio län som inte hade någon ökning
mellan 1992 och 1993, t ex Stockholm och Kronoberg. 

Södermanlands och Stockholms län skiljer sig från de övriga länen genom
en ökning av förädlingsvärdet per capita mellan åren 1991 och 1992. Värm-
lands län har inte alls haft någon ökning 1990 och 1991, utan värdet har suc-
cessivt minskat under tidsperioden. 

4.2 Eurostatmetod

Eurostats rekommendation för beräkning av BRP för banker är en top-
down-metod, vilket innebär att man fördelar ut driftsöverskottet på nationell
nivå till respektive region, i detta fall kommun.

Beräkningen av förädlingsvärdet för banker är uppdelad i två delar; riks-
banken och övriga banker. I kapitel 4.2.1 beskrivs metoden för beräkning av
riksbanken och i kapitel 4.2.2 metoden för övriga banker.

4.2.1 Riksbanken

Eurostat rekommenderar att man fördelar Riksbankens driftsöverskott efter
lönesummorna till respektive region.

Förädlingsvärdet för en region beräknas med följande formel:

FV = DÖNR * (∑Lön / ∑Löntot) + ∑Lön  (4.2)

Där de använda förkortningarna har följande betydelse:

FV = Förädlingsvärdet
DÖNR = Driftsöverskott enligt Nationalräkenskaperna

(samma för alla regioner)
∑Lön = Summa lön inkl. kollektiva avgifter per kommun
∑Löntot = Summa lön inkl. kollektiva avgifter i riket totalt

Förädlingsvärdet innehåller inte bara driftsöverskott utan även lön inkl.
kollektiva avgifter. För att få förädlingsvärdet summeras driftsöverskottet och
lön per kommun. 

4.2.2 Övriga banker

Den regionala bankstatistiken innehåller uppgifter om in- och utlåning per
kommun i Sverige. För att räkna ut förädlingsvärdet fördelas driftsöverskot-
tet till respektive kommun efter hur stor andel av den totala in- och utlå-
ningen kommunen har. Därtill läggs sedan lön inkl. kollektiva avgifter för
banker utom Riksbanken.

Förädlingsvärdet för en region beräknas med följande formel:

FV = DÖNR * (∑LÅNkn / ∑LÅNtot) + ∑Lönkn (4.3)
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Där de använda förkortningarna har följande betydelse:

FV = Förädlingsvärdet per kommun
DÖNR = Driftsöverskott enligt Nationalräkenskaperna

(samma för alla regioner)
∑ LÅNkn = Summa in- och utlåning i bank per kommun
∑ LÅNtot = Summa in- och utlåning i bank totalt i riket
∑ Lönkn = Summa lön inkl. kollektiva avgifter per kommun

4.2.3 Statistiken

Den regionala statistiken över bankernas in- och utlåning per kommun finns
för åren 1988-1993. Efter det har inte dessa uppgifter samlats in pga att
Finansinspektionen anser att den kan hämma konkurrensen.

Uppgifter om lönesummor för Riksbanken har SCB per arbetsställe, som
kan kopplas till kommun med hjälp av organisationsnumret. Denna statistik
finns från 1985 och kan anses hålla god kvalitet.

4.2.4 Resultat på län

I tabellen nedan redovisas förädlingsvärde per capita enligt Eurostatmeto-
den. Koderna framför länsnamnet används i diagrammet senare. 

TABELL 12 Förädlingsvärde per capita i Sveriges län för banker 1988-1993 i löpande priser enligt
Eurostatmetoden.

 Källa: Regionala räkenskaper, SCB Luleå

Län 1988 1989 1990 1991 1992 1993
01 Stockholms 11 400 13 100 14 800 14 300 10 600 17 500
03 Uppsala 3 100 3 100 3 600 3 300 2 300 3 500
04 Södermanlands 2 500 2200 2 600  2 200 2 000 2 000
05 Östergötlands 3 400 3 300 4 100 4 000 2 500 3 800
06 Jönköpings 3 800 3 600 4 600 4 400 3 100 4 500
07 Kronobergs 3 700 3 700 4 900 4 500 3 000 4 200
08 Kalmar 2 800 2 500 3 000 2 800 2 300 2 400
09 Gotlands 3 100 3 100 3 500 3 400 2 100 3 800
10 Blekinge 2 400 2 200 2 800 2 500 2 100 2 100
11 Kristianstads 2 800 2 500 3 100 2 900 2 500 2 700
12 Malmöhus 4 000 3 900 4 800 4 500 3 100 4 500
13 Hallands 2 800 2 400 3 100 2 900 2 300 2 400
14 Göteborgs och 

Bohus
5 500 5 400 6 500 5 800 4 400 5 600

15 Älvsborgs 2 700 2 500 3 000 2 800 2 300 2 700
16 Skaraborgs 3 500 3 200 3 800 3 600 2 700 3 400
17 Värmlands 3 300 3 300 3 800 3 500 2 500 3 400
18 Örebro 3 400 3 100 3 800 3 700 2 300 3 800
19 Västmanlands 3 200 2 900 3 300 3 400 2 400 3 300
20 Kopparbergs 2 900 2 700 3 300 3 000 2 100 3 100
21 Gävleborgs 3 200 2 900 3 600 3 400 2 200 3 600
22 Västernorrlands 3 300 3 200 3 800 3 400 2 600 3 600
23 Jämtlands 3 200 3 100 3 800 3 700 2 500 4 000
24 Västerbottens 3 000 2 800 3 300 3 200 2 200 3 100
25 Norrbottens 3 100 2 900 3 400 3 300 2 100 3 400

Riket 5 000 5 200 6 100 5 800 4 200 6 300
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I tabell 12 kan vi se att även vid Eurostatmetoden har Stockholms län
högsta förädlingsvärde per capita och Göteborg och Bohus län näst högsta
värdet. Lägsta förädlingsvärdet per capita har Södermanland, följt av Ble-
kinge.

FIGUR 8 Procentuella förändringar i löpande priser för de fem län som har den högsta ökningen av förädlings-
värde per capita för banker mellan åren 1988 och 1993 enligt Eurostatmetoden.

Även enligt Eurostatmetoden är det Stockholms län som haft den största
ökningen mellan 1988-1993, följt av Jämtlands län. Det är endast Stockholm
som har en högre ökning än riket i genomsnitt. Det är sju län som haft en
minskning av förädlingsvärde per capita, största minskningen har Söderman-
lands län haft.

TABELL 13 Förädlingsvärdet per capita i Sveriges län 1988-1993 för banker enligt Eurostatmetoden.
Index riket = 100 för varje år.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Malmöhus

Jönköpings

Gotlands
Jämtlands

Stockholms

Län 1988 1989 1990 1991 1992 1993
01 Stockholms 229 253 244 248 252 277
03 Uppsala 63 61 60 58 55 55
04 Södermanlands 51 43 42 38 48 32
05 Östergötlands 69 64 68 70 59 60
06 Jönköpings 77 71 77 77 72 72
07 Kronobergs 75 72 80 78 72 66
08 Kalmar 56 49 50 49 56 39
09 Gotlands 63 60 58 60 50 61
10 Blekinge 48 43 46 43 49 33
11 Kristianstads 56 48 51 50 58 43
12 Malmöhus 80 76 79 79 74 71
13 Hallands 55 46 51 51 55 39
14 Göteborgs och 

Bohus
110 105 107 101 105 89

15 Älvsborgs 55 48 50 49 54 43
16 Skaraborgs 70 62 62 62 63 54
17 Värmlands 65 63 62 61 59 54
18 Örebro 68 60 63 64 55 60
19 Västmanlands 65 57 55 59 56 52
20 Kopparbergs 59 53 54 53 51 49
21 Gävleborgs 65 57 59 60 52 57
22 Västernorrlands 66 62 63 58 61 57
23 Jämtlands 64 61 63 65 59 63
24 Västerbottens 61 55 55 55 53 49
25 Norrbottens 63 57 56 57 51 53

Riket 100 100 100 100 100 100
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I tabell 13 kan vi se att Stockholms län var det enda län som under hela
tidsperioden hade högre förädlingsvärde per capita än riket i genomsnitt
enligt Eurostatmetoden. Göteborg och Bohus län har fram till och med år
1992 haft högre värde än riket. 

Även enligt Eurostatmetoden hade de flesta län en uppgång av förädlings-
värde per capita mellan åren 1989 och 1991 jämfört med riket i genomsnitt,
dock inte lika kraftigt som enligt Lönesummemetoden.

4.3 Jämförelse mellan metoderna

4.3.1 Resultat på län

Resultaten av beräkningarna enligt Lönesumme- och Eurostatmetoden skall
jämföras, dels på reell nivå för år 1993 och dels skillnaden mellan de indexe-
rade tabellerna för åren 1988-1993. Man får inte glömma att totalsumman
blir den samma oavsett vilken metod som använts vid beräkning av föräd-
lingsvärdet.

FIGUR 9 Förädlingsvärde per capita 1993 fördelat på Lönesumme- respektive Eurostatmetoden, 100 kr.

Man kan se i figur 9 att de allra flesta län har högre förädlingsvärde per
capita med Eurostatmetoden. Det är endast sju län som har lägre förädlings-
värde med Eurostatmetoden, det är Stockholms, Kristianstads, Hallands,
Södermanlands, Kalmar, Blekinge samt Göteborgs och Bohus län. Att Stock-
holms län får högre värde med Lönesummemetoden beror förmodligen på
att i Lönesummemetoden får även Riksbanken en del av driftsöverskottet,
medan i Eurostatmetoden behandlas Riksbanken separat. I övrigt finner jag
inte direkt något samband varför dessa län har högre värden med Lönesum-
memetoden. 

Det framgår av figur 10 att största förloraren med Eurostatmetoden är
Kristianstads län, som har 20 procent lägre värde med Eurostatmetoden.
Därefter följer Södermanlands och Hallands län.
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FIGUR 10 Procentuella förändringar för de tio län som har högsta ökningen respektive minskningen av föräd-
lingsvärdet med Anpassade Eurostatmetoden, år 1993.

Överlägset största procentuella ökningen får Gotlands län, som fördubb-
lar sitt förädlingsvärde med Eurostatmetoden. Därefter kommer Norrbot-
tens och Gävleborgs län. Både Norrbotten och Gävleborg är norrlandslän
och Gotland har en hel del gemensamt med Norrland. Det är t ex glest befol-
kat och långt mellan städerna. Att dessa län får högre värde med Eurostatme-
toden beror på att det är relativt mycket in- och utlåning per lönekrona. 

TABELL 14 Förlorarna och vinnarna på Eurostatmetoden för banker åren 1988-1993. Jämförelse
mellan tabell 11 och tabell 13.

Uppsala

Jönköpings
Gävleborgs
Norrbottens

Gotlands

Kristianstads
Södermanlands
Hallands
Blekinge
Kalmar

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Län 1988 1989 1990 1991 1992 1993
01 Stockholms -25 -51 -17 -5 -56 -24
03 Uppsala 8 19 8 4 11 14
04 Södermanlands 6 8 0 -3 5 -7
05 Östergötlands 9 18 12 7 12 12
06 Jönköpings 12 20 15 12 17 20
07 Kronobergs 8 11 1 -3 12 11
08 Kalmar 6 4 0 -5 13 -7
09 Gotlands 22 29 20 20 18 31
10 Blekinge 3 4 -2 -5 10 -6
11 Kristianstads -2 3 -5 -9 11 -11
12 Malmöhus 1 11 0 -2 11 6
13 Hallands 2 7 -4 -11 12 -8
14 Göteborgs och 

Bohus
-5 8 -2 -4 21 -3

15 Älvsborgs 7 12 4 0 14 0
16 Skaraborgs 8 14 2 -1 14 7
17 Värmlands 8 10 8 8 13 7
18 Örebro 6 11 1 3 9 15
19 Västmanlands -5 2 2 0 9 2
20 Kopparbergs 14 18 11 7 15 10
21 Gävleborgs 11 15 8 8 12 20
22 Västernorrlands 15 16 5 5 18 12
23 Jämtlands 14 17 7 4 11 11
24 Västerbottens 11 16 6 2 13 5
25 Norrbottens 14 25 16 14 17 19
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Tabell 14 visar de län som förlorar respektive vinner på Eurostatmetoden.
Förlorarna har ett negativt värde och vinnarna således ett positivt tecken.
Stockholms län är det enda län som får ett lägre värde med Eurostatmetoden
varje år under hela tidsperioden. Kristianstads samt Göteborg och Bohus län
får ett lägre värde under åren 1988, 1990, 1991 och 1993. Halland, Kalmar
och Blekinge får lägre förädlingsvärde med Eurostatmetoden åren 1990,
1991 och 1993. Sedan är det sex ytterligare län som får lägre värde några
enstaka år. 

Högsta differensen mellan Lönesumme- och Eurostatmetoden hade de
flesta län 1989 eller 1993. Lägsta differensen hade länen under åren 1990 och
1991. Anledningen kan vara att Sverige kom in i lågkonjunkturen i början av
90-talet och då minskade in- och utlåningen i banker. Vilket direkt avspegla-
des i Eurostatmetoden, medan Lönesummemetoden som bygger på löner är
mer ”trögrörligt”.

4.3.2 Statistisk analys

Materialet analyseras dels med hjälp av medelvärde, median och standardav-
vikelse för åren 1988-1993 och dels med diagram som visar förhållandet mel-
lan BRP per capita och länets andel av befolkningen år 1993.

TABELL 15 Medelvärde, median och standardavvikelse av förädlingsvärdet per capita för bank på
länsnivå 1988-1993.

I tabell 15 framgår det att både medelvärde och medianen är högre när
man beräknar enligt Eurostatmetoden. Detta är för att fler län får högre för-
ädlingsvärde per capita med den beräkningen än med Lönesummeberäk-
ningen. För i och med att Stockholms län får ett betydligt lägre värde med
Anpassade Eurostatmetoden får de flesta övriga län högre förädlingsvärde
med metoden. För totalsumman är alltid densamma oavsett metod.

Standardavvikelsen är större i Lönesummemetoden, dvs det är större
spridning av förädlingsvärde per capita för banker när man räknar enligt
Lönesummemetoden. Det kan vara ett tecken på att vid användning av Löne-
summemetoden fördelas inte vinsterna ut till alla regioner som det ska. En
anledning till att standardavvikelsen är större i Lönesummeberäkningen är att
det är större differens mellan Stockholm och de övriga länen i den beräk-
ningen. 

Men även om man räknar på standardavvikelsen förutom Stockholms län
är standardavvikelsen större för Lönesummemetoden åren 1988-1991, däre-
mot åren 1992 och 1993 är standardavvikelsen större vid beräkning enligt
Eurostatmetoden.

Medelvärde Median Standardavvikelse
Lönesum Eurostat Lönesum Eurostat Lönesum Eurostat

1988 3 284 3 593 2 704 3 204 2 080 1 732
1989 2 972 3 499 2 326 3 119 2 745 2 096
1990 3 944 4 184 3 330 3 611 2 633 2 360
1991 3 838 3 947 3 273 3 401 2 385 2 284
1992 2 424 2 846 1 889 2 352 2 249 1 699
1993 3 659 4 018 2 887 3 455 3 280 2 919
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FIGUR 11 Spridningsdiagram som visar förädlingsvärde per capita i förhållande till befolkningen, enligt Löne-
summe- och Eurostatmetoden 1993.

Båda diagrammen visar att det är ett län (Stockholm) som både har stor
andel av befolkningen och högt förädlingsvärde per capita för banker. Däref-
ter är det i Lönesummeberäkningen ett län som skiljer sig från de övriga
genom högre förädlingsvärde per capita. De övriga länen har ungefär samma
förädlingsvärde per capita. 

I Eurostatmetoden är det också ett län, förutom Stockholm, som har
något högre förädlingsvärde per capita, men det är inte lika stor skillnad som
i Lönesummemetoden. Överlag är det en något större lutning på linjen i
Eurostatdiagrammet än i Lönesummediagrammet.

4.3.3 Sammanfattning och framtida beräkningar

Det är ganska stor skillnad av förädlingsvärdet mellan de två metoderna.
Nästan samtliga län förbättrar förädlingsvärdet med Eurostatmetoden och
det är speciellt några län som får extra stor ökning. Största ökningen får Got-
land följt av Norrbotten och Gävleborg. Det är sju län som får sämre föräd-
lingsvärde med Eurostatmetoden och största procentuella förändringen får
Kristianstad. Däremot i kronor räknat har Stockholms län största föränd-
ringen.

Det är alltså större skillnad mellan metoderna om man granskar resultatet
på finare branschnivå. Så om man skall förenkla beräkningarna av BRP bör
man först jämföra resultaten mellan samtliga branscher på en relativt fin
branschnivå. Vilken nivå man skall granska resultaten på har att göra med vil-
ken nivå resultaten sedan skall publiceras på, samt hur materialet skall redovi-
sas till Eurostat.
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Sverige har i princip två alternativ för framtida beräkning av förädlings-
värde för banker, om man inte fortsätter med den regionala bankstatistiken
förstås. Antingen väljer man att helt övergå till Lönesummeberäkningen eller
så tar man till vara de kunskaper man redan har om den regionala fördel-
ningen av bankernas in- och utlåning. 

Det finns givetvis många aspekter man måste ta hänsyn till i det här läget.
En aspekt är hur den regionala in- och utlåningen per region har varierat över
åren. Har det varit en stabil utveckling eller varierar det kraftigt mellan åren
för varje enskild region? En annan är om lönesummorna speglar bankernas
förädlingsvärde på ett korrekt sätt.

Med utgångspunkt från analysen ovan bör man i de fortsatta beräkning-
arna av branschen bank sträva efter att ta tillvara Eurostatmetoden så mycket
som möjligt. Det är några län som annars får ett för högt eller för lågt föräd-
lingsvärde.



Beräkning av bruttoregion- produkter för Sveriges regioner

40

5 Konsekvenser av olika regionindelningar

Indelningen av Sverige i olika NUTS-regioner diskuterades kraftigt mellan
Eurostat och Arbetsmarknadsdepartementet. Målsättningen för Eurostat
med NUTS-regionerna är att de skall vara jämförbara mellan länderna. Bland
annat vill man att det skall bo ungefär lika många människor i varje region.
Detta vållade problem för Sverige och Finland eftersom det skulle bli mycket
få NUTS-regioner i dessa länder. För Sveriges del ansåg Eurostat att län
skulle vara en bra NUTS 3 indelning.

Arbetsmarknadsdepartementet ville att Sverige skulle delas in i betydligt
fler regioner därför att det är så stora skillnader mellan kommunerna inom
ett län. T ex i norra Sverige skiljer det sig mycket mellan inlands- och kust-
kommunerna. När man aggregerar samman kommunerna till län, jämnas
skillnaderna ut.

För att se hur stor betydelse regionindelningen har skall BRP per capita
jämföras på andra regionindelningar än län.

5.1 H-region begreppet

H-regioner, eller Homogena-regioner är ett försök att gruppera de kommu-
ner som är lika till en region. Kommunerna inom en region behöver alltså
inte gränsa till varandra, utan är spridda över hela landet. I bilaga 1 finns en
tabell över vilka kommuner som ingår i respektive H-region.
Regionindelning bygger på antal invånare inom en viss radie från kommun-
centra. Det finns sex H-regioner.

TABELL 16 Reglerna för indelning av kommuner i H-regioner, se bilaga 1 för kommunernas tillhörighet.

Kod Omfattning

H1 Stockholm/Södertälje A-region
H2 Göteborgs A-region, Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie

från kommuncentrum
H4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom

30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000
invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt

H5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom
30 kilometers radie från kommuncentrum samt med minde än
300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt

H6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie
från kommuncentrum

5.2 BRP per H-region

Beräkning av BRP är gjord med Anpassade Eurostatmetoden. I den Anpas-
sade Eurostatmetoden har Eurostats rekommendationer följts så långt som
möjligt, se kapitel 3.2 för metodbeskrivning. För ytterligare information om
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Eurostats rekommendationer se ”Metoder för regionalräkenskaper: Brutto-
förädlingsvärde och fasta bruttoinvesteringar efter näringsgren”8.

TABELL 17 BRP per capita 1985-1993 i löpande priser med indelning på H-regioner, 1000 kr.

Det är de mest tätbefolkade regionerna som har högst BRP per capita i
tabell 17. Däremot lägst BRP per capita har inte de två mest glesbefolkade
regionerna utan det har H4. Region H4 består av de flesta kommuner i Kal-
mar, Jönköpings, Kronobergs län, dvs sydöstra delen av Sverige. Att det mest
glesbefolkade regionen H6 har så pass hög BRP per capita beror på att den
kapitalintensiva energiproduktionen ingår i denna region.

Under tidsperioden 1985-1993 har BRP per capita ökat mest i de tätbefol-
kade regionerna, H1 har ökat med 76 procent. Därefter kommer H2 och H3,
med 58 respektive 56 procent. H6 har ökat minst, med 49 procent. Det finns
ett tydligt samband mellan tätbefolkade områden och ökning av BRP per
capita.

TABELL 18 BRP per capita 1985-1993 med H-regionindelningen. Index riket = 100 för varje år.

Det framgår av tabell 18 att det endast är de mest tätbefolkade H-regio-
nerna H1 och H2 som har högre BRP per capita än riket. Jämfört med riket
har H1 fått allt högre BRP per capita under tidsperioden, medan H2 har varit
relativt stabilt. 

Det är de mest glesbefolkade regionerna H5 och H6 som har tappat mest
jämfört med riket. Regionerna H3 och H4 har minskat något men inte i
samma utsträckning som H5 och H6.

8.  Eurostat. Metoder för regionalräkenskaper, 1996. 

H-region 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
H1 122 135 146 158 176 194 209 205 214
H2 106 116 125 135 150 164 172 171 168
H3 101 110 118 129 140 153 162 160 158
H4 93 102 110 118 128 140 147 145 143
H5 98 105 113 122 135 146 150 148 147
H6 100 106 113 120 133 146 152 156 150
Riket 104 113 122 132 145 159 168 166 166

H-region 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
H1 117 119 120 120 121 122 124 123 129
H2 103 102 102 102 103 103 102 103 101
H3 97 97 97 97 96 97 97 96 95
H4 90 90 90 90 88 88 87 87 86
H5 95 93 93 93 93 92 89 89 89
H6 97 94 93 91 91 92 91 94 90
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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5.3 Statistisk analys

För att jämföra resultaten mellan olika regionindelningar kan man inte se på
resultaten per region, utan istället får man lov att jämföra olika värden, vilka
man kan räkna fram av regionresultaten. Nedan har medelvärde, median och
standardavvikelsen för BRP per capita studerats.

5.3.1 Jämförelse mellan H-region och län

Först görs en jämförelse mellan H-region- respektive länsindelningen. Däref-
ter följer även en enklare jämförelse på kommunnivå.

TABELL 19 Medelvärde, median och standardavvikelse för BRP per capita, enligt H-region och
länsindelningen 1985-1993, 1000 kr.

Det är högre medelvärde i H-regionindelningen än i länsindelningen
under hela tidsperioden, skillnaden ökar också mellan åren. H-regionindel-
ningen har även högre median under de flesta åren. Detta innebär att det är,
relativt sett, fler regioner som har högre BRP enligt H-regionindelningen än
enligt länsindelningen.

Man kan även se i tabell 19 att det samtidigt är betydligt större spridning
av BRP per capita vid H-regionindelningen än länsindelningen. Det kan bero
på att i ett län är det oftast ganska stora differenser mellan kommunerna. T
ex för Norrbotten och Västerbotten är det stor skillnad på kustkommunerna
och inlandskommunerna när det gäller sysselsättning, antal invånare, medel-
ålder osv. Det leder till att vid länsaggregering jämnas skillnaderna ut. Däre-
mot för H-regionerna, som är en indelning som bygger på befolkningstäthet,
där är kommunerna betydligt homogenare och differensen mellan kommu-
nerna i regionen är inte så stor. Standardavvikelsen har även ökat mer i H-
regionindelningen än i länsindelningen under tidsperioden, vilket tyder på att
differensen mellan de regioner med högst och lägst BRP per capita har ökat.

Om man bortser från de två län som bryter mot mönstret kan man i Läns-
diagrammet se att det är en ganska flack lutning på linjen. Totalt är det 40
procent av befolkningen som bor i län som har högre BRP per capita än riket
i genomsnitt, dvs 166 000 kr per capita.

År Medelvärde Median Standard
avvikelse

Hreg Län Hreg  Län Hreg Län
1985 103 100 101 99 9 7
1986 112 108 108 107 11 9
1987 121 116 115 114 12 9
1988 130 126 126 124 13 10
1989 144 138 138 136 16 13
1990 157 151 150 150 18 14
1991 165 159 157 157 21 15
1992 164 157 158 156 20 14
1993 163 156 154 155 24 16
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FIGUR 12 Spridningsdiagram som visar förädlingsvärde per capita i 1000-tal kr i förhållande till befolkningen,
med H-regions respektive läns indelningen år 1993.

I diagrammet över H-regionerna finns inte en lika samlad bild. Man kan se
att en stor del av befolkningen bor i regioner som har lägre BRP per capita än
riksgenomnittet. De regioner som ligger över riksgenomsnittet står för 35
procent av befolkningen. Det är stor skillnad på antal invånare i H-regio-
nerna.

5.3.2 Kommunindelning

Det är inte speciellt troligt att finaste NUTS-nivå i Sverige skall vara kommu-
ner. Det pga att Eurostat vill att alla länders NUTS-indelning skall ha ungefär
lika stor folkmängd. Men för att se vad den regionala indelningen har för
betydelse skall ändå resultaten för kommuner jämföras med H-region- samt
länsindelningen.

Det är inte lika flack linje i kommundiagrammet i figur 13 som i H-region-
och länsdiagrammen (figur 12). Det är med andra ord större skillnad på BRP
per capita mellan regionerna vid kommunindelningen än de andra indelning-
arna. Det är dessutom några kommuner som avviker markant, det är Solna,
Jokkmokk, Lysekil och Sigtuna. De fyra kommunerna har högsta BRP per
capita samtidigt som de har under en procent av befolkningen. Därefter
kommer den största kommunen i landet sett till befolkningen, dvs Stock-
holm.
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FIGUR 13 BRP per capita i förhållande till kommunens andel av rikets befolkning 1993, 1000 kr.

TABELL 20 Standardavvikelsen för BRP per capita 1985-1993 enligt kommun, H-regions samt
länsindelningen, 1000 kr.

I tabellen ovan kan man se att spridningen är större på kommunnivå än
vid kommungrupperingar. Det är även större spridning i H-regioner än på
länsnivå, det innebär att i länsgrupperingen märks inte de kommuner som
har låg BRP per capita lika väl som i H-regionindelningen.

Standardavvikelsen för BRP per capita på kommunnivå ökade fram till år
1991, därefter minskade spridningen något. Även år 1989 var standardavvi-
kelsen lägre. Medan det för H-regioner och län successivt ökat under tidspe-
rioden.

För att få en helhetsbild över fördelningen av BRP per capita redovisas i
figur 8 en kommunkarta. De kommunerna som är ljusast har ett lägre BRP
per capita än 75 procent av landets snitt, de lite mörkare fälten har mellan 75
och 100 procent av rikssnittet, de ännu lite mörkare har mellan rikssnittet och
25 procent över och de svarta har 25 procent eller högre BRP per capita än
landet i snitt. 
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FIGUR 14 Karta som visar BRP per capita för sveriges kommuner 1993, de kommuner med lägst brp är ljusgrå
och de med högst är svarta.

Kommunerna med högre BRP per capita än riksgenomsnittet är spridda
över hela landet och de är inte så många, endast 20 procent. Anledningen till
den höga BRP per capita beror antingen på att kommunerna har kapitalin-
tensiv produktion, t ex energi eller så är det regionalt centrum dit många
pendlar för att arbeta. 

Nästan 40 procent av kommunerna har 25 procent lägre BRP per capita
än riksgenomsnittet. Att de har lägre BRP per capita inverkar inte på befolk-
ningens välstånd. Med detta kan man slå fast att BRP per capita inte är något
mått på befolkningens levnadsstandard. Anledningen kan vara att många i
kommunen arbetar i närliggande kommuner eller att kommunen har en
näringslivsstruktur med stor andel inom tjänstesektorn där förädlingsvärdet
inte är så högt.

5.3.3 Sammanfattning

När man räknar fram BRP per capita enligt H-regionindelningen ser man att
det är de tätbefolkade regionerna som har de högsta värdena. Det är även i
dessa regioner som BRP per capita har ökat mest, medan de glesbefolkade
regionerna får ett lägre värde jämfört med riket. Klyftan mellan de regioner
som har hög produktion och de som har låg ökar alltså under tidsperioden
1985-1993. 

Vid en jämförelse med länsindelningen ser man att det är större spridning
av BRP per capita i H-regionindelningen. Det tyder på att vid en länssam-
manslagning döljs de kommuner som har lägsta BRP per capita av de kom-
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muner som har högre. Denna analys stödjer Arbetsmarknadsdepartementets
förslag att inte följa länsindelningen när det gäller NUTS 3 indelningen.

Spridningen ökar också mer i H-regionindelningen än i länsindelningen
över åren 1985-1993. Det torde innebära att differensen mellan kommuner
med hög BRP per capita och de med låg BRP per capita ökar. Denna teori
stöds även av att standardavvikelsen på kommunnivå ökar fram till och med
år 1991.

H-regionindelningen är ett försök att gruppera homogena kommuner,
men ändå döljs de extrema kommuner i statistiken. Man kan därför konsta-
tera att inte heller H-regionindelningen är tillfredsställande när man skall
jämföra olika regioner i landet.

Men hur skall man kunna utforma regioner som inte döljer de regioner
som har låg produktion? En annan fråga man måste ställa sig är om det är
viktigt att finna en regionindelning där de kommuner som har extremt lågt
produktionsvärde framgår. Eller är det viktigare att man inom EU har en lik-
artad regionindelning. För man måste förmoda att motsvarande problem,
med att de områden som har väldigt lågt produktionsvärde döljs av de områ-
den som har högt, även finns i andra länder.

Vad man kan konstatera är att regionindelningen har en väsentlig bety-
delse när man skall se på bruttoregionprodukten. Det borde därför forskas
mer inom detta ämne för att man skall komma fram till vilken regionindel-
ning som är bäst. Denna forskning borde inte bara vara viktig för Sverige,
utan för alla länder i EU. 
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6 Slutsatser

I uppsatsen har vi gjort två analyser. Syftet med den första är att se hur stor
betydelse olika metoder har för utfallet vid beräkning av BRP. Den andra för
att se betydelsen av vilken regionindelning som används. 

6.1 Vilken metod?

Det finns för- och nackdelar med både Lönesumme- och Anpassade Euro-
statmetoden. I tabellen nedan har några viktiga områden valts ut och det är
markerat i respektive kolumn om det är en fördel eller nackdel för metoden.

TABELL 21 Fördel eller nackdel i Lönesumme- och Anpassade Eurostatmetoden. Ett + betyder fördel
och - betyder nackdel.

Anpassade Eurostatmetoden är den mer resurskrävande metoden. Det
innebär också att det tar längre tid att ta fram statistiken, vilket gör att aktua-
liteten är bättre i Lönesummemetoden. Det är även relativt enkelt att göra en
framskrivning av Lönesummemetoden, det innebär att man inte skulle
behöva så lång eftersläpning av statistiken. Detta gör att Lönesummemeto-
den är bättre både när det gäller resursåtgång och aktualiteten. 

I och med att man vid beräkning av BRP med hjälp av Anpassade Euro-
statmetoden lägger ner mer resurser och studerar varje bransch så blir också
säkerheten i siffrorna högre. Man fångar också upp regionala skillnader i pro-
duktiviteten per bransch vilket gör att man får större variationer i BRP mel-
lan åren med Anpassade Eurostatmetoden än med Lönesummemetoden.

Ju finare branschnivå man redovisar statistiken på, desto större är skillna-
derna mellan metoderna. Det är bättre att använda Anpassade Eurostatmeto-
den om man skall visa resultaten på fin branschnivå. Om man däremot väljer
att inte redovisa materialet på branscher så duger Lönesummemetoden, men
då missar man en intressant analysmöjlighet.

Samma resonemang gäller för den regionala nivå man väljer att redovisa
resultatet på. Om man skall redovisa resultatet per kommun kräver det att
säkerheten i beräkningarna är så bra som möjligt.

Om man avser att använda uppgifterna för att jämföra sig med andra regi-
oner i EU utanför Sverige är det bra ifall man har använt samma metod för

Område Lönesumme AnpassadeEurostat
Resursåtgång + -
Aktualitet + -
Säkerhet - +
Resultat per 
bransch

- +

Resultat på min-
dre regioner

- +

Jämförelse EU - +
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beräkning av BRP. Det gör att Anpassade Eurostatmetoden är bättre än
Lönesummemetoden.

En möjlighet för att minska kostnaden för beräkning av BRP är att man
enbart räknar enligt Anpassade Eurostatmetoden var 3-5:e år och använda
Lönesummemetoden för åren där emellan. Vissa regioner som man vet ligger
över/under med Lönesummemetoden kan man skriva upp/ner med en fast
andel, t ex Halland och Gotland.

Ju fler år man har tagit fram BRP för desto säkrare blir man på vilka regio-
ner och hur mycket respektive region skall skrivas upp/ner. Detta skulle
innebära att man kan utveckla indikatorer för beräkning av BRP.

Detta förslag skulle även innebära att aktualiteten i beräkningarna skulle
bli bättre. Möjligheterna att skriva fram BRP skulle även öka. Men man måste
vara vaksam för om något händer i regionerna. Om någon stor industri till-
kommer eller försvinner från någon region kan det påverka BRP mycket.
Speciellt om man avser att redovisa värden på kommuner och branscher.

6.2 Vilken regionindelning är lämpligast?

När det gäller vilken regionindelning som är lämplig kan man konstatera att
desto heterogenare kommuner som slås samman i en region, desto större risk
är det att skillnaderna mellan regioner försvinner. Länsindelningen är ur den
synvinkeln mindre bra. Däremot gör länsnivån det möjligt att jämföra siff-
rorna med andra regioner i EU.

Regionindelningen har en stor betydelse när man skall analysera bruttore-
gionprodukten. Det är därför viktigt att man beräknar BRP på en så fin regi-
onnivå som möjligt, så att det sedan är upp till var och en som studerar
statistiken att välja vilken regionindelning man vill ha. 

Däremot kan man fråga sig vilken indelning som EU skall använda när de
beslutar om strukturfondens stödpengar. För Sveriges del kan man konsta-
tera att länsindelningen inte är bra om syftet är att fånga upp de regioner som
har låg BRP.

Det borde därför forskas mer inom detta ämne för att man skall komma
fram till vilken regionindelning som är bäst. Denna forskning borde inte bara
vara viktig för Sverige, utan för alla länder i EU. 

6.3 Undersökningens känslighet för data

Vad man kan fråga sig rent allmänt efter att ha gjort en sådan här undersök-
ning är; hur skulle resultaten se ut om man använt en annan tidsserie? Är de
utvalda åren representativa, eller var det något speciellt dessa år? 

Den första jämförelsen i kapitel 3 över BRP totalt är den aktuella tidsse-
rien 1985-1991. Att inte fler år är med beror på att SCB övergick till den
Anpassade Eurostatmetoden fr o m år 1992. Tidsserien 1985-1991 kan ändå
anses som en relativt lång tidsserie, men det vore ändå önskvärt att förlänga
tidsserien till åtminstone 1993. Det med tanke på den lågkonjunktur Sverige
gick in i under början av 90-talet.

Vid granskning av en enskild bransch undersöktes banker. Då studerades
en tidsserie från åren 1988-1993. Att inte den jämförelsen går tillbaka till år
1985 beror på att den regionala bankstatistiken över in- och utlåning enbart
finns för de aktuella åren. Denna tidsserie fångar upp lågkonjunkturen, men
aldrig någon längre tid av stabilitet. 

Regionindelningen har jämförts med en tidsserie från åren 1985-1993. I
och med att det är en tidsperiod på nio år kan man förmoda att den är repre-
sentativ. För ju längre tidsserie man har, desto säkrare är beräkningarna.



Slutsatser

49

Litteraturförteckning

Dervis K, de Melo J & Robinson S. General equilibrium models for development
policy. Washington, D.C. 1982

Eurostat, Statistiskt dokument. Metoder för regionalräkenskaper : Bruttoförädlings-
värde och fasta bruttoinvesteringar efter näringsgren. Luxemburg 1996

Regionala räkenskaper, projektrapport 1995:1. Metoder för branschvisa beräk-
ningar. Luleå 1995

Statistiska meddelanden, N 10 SM 9301. Nationalräkenskaperna 1980-1992.
Örebro 1994

Statistiska meddelanden, N 10 SM 9301 Appendix 2 till Nationalräkenska-
perna 1980-1992. Produktion och sysselsättning, detaljerade tabeller 1980-1992.
Örebro 1994

Programming Mission of Eurostat to Statistics Sweden, May 4 1994. Meeting
om NUTS nomenclature (7750) and Local data (7810). Stockholm 1994

Samordning och samarbete inom regionalstatistik. Rapport från utskottet för Regio-
nala räkenskaper. SCB 1975



Beräkning av bruttoregion- produkter för Sveriges regioner

50

CERUM Working Papers

Nr. 1 Einar Holm och Ulf Wiberg (Red.), Samhällseffekter av Umeå universitet, 1995.

Nr. 2 Örjan Pettersson, Lars Olof Persson och Ulf Wiberg, Närbilder av västerbott-
ningar - materiella levnadsvillkor och hälsotillstånd i Västerbottens län, 1996.

Nr. 3 Jeanette Edblad, The Political Economy of Regional Integration in Developing
Countries, 1996.

Nr. 4 Lena Sahlin och Lars Westin, Prissättning av subventionerad kultur. Vilka är de
internationella erfarenheterna?, 1996.

Nr. 5 Lars Westin och Mats Forsman, Regionerna och finansieringen av infrastrukturen:
Exemplet Botniabanan, 1997.

Nr. 6 Erik Bergkvist och Lars Westin, Estimation of gravity models by OLS estimation,
NLS estimation, Poisson, and Neural Network specifications, 1997.

Nr. 7 Niklas Nordman, Increasing Returns to Scale and Benefits to Traffic. A Spatial
General Equilibrium Analysis in the Case of Two Primary Inputs, 1998.

Nr. 8 Lars Westin och Niklas Nordman, The dialogue of universities with their partners:
The case of Umeå University, Sweden, 1998.

Nr. 9 Robert Sörensson, Systemanalys av godstransporter. Simulering av en uppgraderad
Inlandsbana, 1998.

Nr. 10 Carina Sundgren, Beräkning av bruttoregionprodukter för Sveriges regioner. En ana-
lys av metodvalet och regionindelningens betydelse, 1998.



Slutsatser

51

Bilaga 1
H - regioner - ingående kommuner
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