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FQRORD 

"Chans för Norrbotten" är arbetsnamnet pâ ett av CERUMs stora tvärfackliga 

forskningsuppgifter, Arbetet har pågått under de två senaste åren och är nu inne 

i ett slutskede, 

Föreliggande uppsats av Lars Westin har utarbetats inom delprojektet "Bas

näringarnas förnyelse". Arbetet bakom uppsatsen har två syften. Det första 

består i en beskrivning av hur kontraktiva och expansiva impulser kanaliseras till 

Norrbotten genom det leveransmönster sqm växt fram för länet. Det gäller dels 

samspelet mellgn de olika delarna av den egna regionens ekonomiska system, dels 

regionens interaktion med omgivande ekonomiska regioner, inom och utom 

landet, 

Det andra syftet med arbetet har varit att ta fram ett underlag till den 

strukturomvandlingsmodell som skall utnyttjas för att generera uvecklings-

scenarier för Nprrbottens näringsliv och för att utvärdera dessa. 

Umeå, mars 1986 

Börje Johansson 

Projektledare för 

"Basnäringarnas förnyelse" 



FÖRFATTARENS FÖRORD 

En regional analys av strukturomvandling i en ekonomi med interdependenta 

regioner kräver information om det interregionala leveransmönstret. Kontraktiva 

och expansiva impulser orsakade av förändringar i utbud och efterfrågan 

kanaliseras mellan regionerna och skapar ömsesidiga beroenden. 

Leveransmönster varierar i styrka och stabilitet beroende på studerade regioner 

och varor/tjänster. Mönstret förändras över tiden bl a som resultat av process-, 

produkt- och marknadsinvesteringar samt via förnyelse av infrastrukturen. 

I denna rapport studeras den norrbottniska ekonomins kopplingar med andrå 

regioner via varugodstransporter. Tyngdpunkten är lagd vid en beskrivning av 

godsflöden i kvantitetstermer men en ansats att uppskatta flödenas värden 

provas även. En inledande approximation av regionens handelsbalans kan därmed 

även åstadkommas. 

Studien är baserad på data för är 1983 som Transportrådet framställt. Jag vill 

tacka Jakob Wajsman vid TRP för hans hjälp med varugodsmatriserna samt 

Astrid Ahlmark för utskriften av rapporten. 

Lars Westin 
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1 NÄRINGSSTRUKTUR OCH VARUFLÖDEN 

En regional varuindelad materialbalans kan ställas upp enligt ekvation (1). 

(1) <£ + rr£ = c£ + e j, k=l,...,NK. 

Ekvationens vänstra sida ger materialbalansens tillgångssida, den högra sidan är 

dess användningssida. Tillgångssidan består av producerad kvantitet av vara k i 

region r, c£ samt införsel av vara k till regionen, mj. 

Användningssidan omfattar absorptionen i region r av vara k, <^. Absorptionen 

sammanfattar regionens förbrukning av varje vara som insatsvara, investerings» 

vara eller för konsumtion. Dessutom förs kvantiteten ej ut ur regionen. 

Efter omflyttning erhålls regionens varufördelade materialutbyte med omvärlden 

som differensen mellan den regionala produktionen och den regionala absorption

en av varan, dvs, 

(2) c£ - = ej - mj, k=l,...,NK. 

En ytterligare uppdelning av ut- och införsel på mottagande och levererande 

regioner ger ekvation (3). 

(3) - c£ = 2 ef - £ m», k=l,...,NK 

s^r s^r r, s=l, ,NR. 

Utleveranser från region r till region s av vara k betecknas med ef och 

motsvarande införsel från region s till region r betecknas med m^. Högerledet av 

ekvation (3) ger det varuvisa interregionala leveransmönstret. 

Regionens nettoutbyte med omvärlden kan nu erhållas antingen via information 

om leveransmönstret enligt ekvationens högerled eller via kunskaper om regi

onens produktion och förbrukning av varje vara enligt ekvationens vänsterled. I 

det senare fallet ges ingen kunskap om regionens interregionala kopplingar, 

däremot erhålls en beskrivning av den regionala näringsstrukturen via produk» 

tionsuppgifterna. För att kunna härleda näringsstrukturen från leveransmönstret 

måste även de inomregionala leveranserna vara kända. 
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Produktion, absorption och interregional leveranser som de kan studeras i 

materialbalansen är delar av det rumsliga produktionssystemet, där förändringar 

i en del, med varierande styrka ger effekter i övriga delar av systemet. Teknisk 

utveckling, och informationsdiffusion mellan regioner påverkar varuutbudet 

samt efterfrågan på insatser och investeringsvaror. En förnyelse av produktions

apparaten medför dessutom ofta ett förändrat leveransmönster. Förändringar i 

befolkningens sammansättning, inkomster och preferenser skapar ny varuefter-

frågan och nya införselmönster. Investringar i infrastrukturen modifierar till

gängligheten mellan regioner och utbytet mellan dem. Marknadsförhållandena 

inom olika delar av ekonomin påverkar prisbildningen som påskyndar eller 

fördröjer det dynamiska förloppet i varuleveransmönstrets omvandling. 

För att nöjaktigt beskriva och modellera en sådan omvandlingsprocess, är en av 

förutsättningarna att information om de rumsliga varuflödena finns tillgänglig. 

Analysen måste integrera regionernas utbuds- och efterfrågesidor samtidigt som 

effekter av restriktioner inom transportsystemet och övriga delar av infrastruk

turen på de interregional^ flödena uttrycks explicit. 

Av naturliga skäl saknas data för att ge en detaljerad beskrivning av balanser 

enligt ekvation (3). Produktionssidan finns förhållandevis väl dokumenterad via 

industristatistiken. Däremot saknas fördelningen över mottagarregioner. 

Industrins förbrukning av insatser finns även delvis beskriven i 

industristatistiken, medan t ex data om privat konsumtion på den regionala nivån 

är mycket knapp. Interregional flöden finns däremot i Transportrådets gods

transport databas, som även används i denna rapport, däremot är den databasen 

inte direkt konsistent med de data som finns i industristatistiken. Matchningspro

blemen tas upp närmare i nästa avsnitt. 

Eftersom (3) gäller som identitet för alla regioner är det inte nödvändigt att 

känna samtliga variabler. Är produktion och interregionala leveranser givna ges 

t ex absorptionen residualt. Om absorptionen av regionalt producerade varor 

betecknas med d^" måste det även gälla att, 

(4) = 

s^r 

k=l,...,NK, 

s, r = 1,...,NR 

samt att 



3 

(5) c£ = d f + ZmS[, 

s^r 

k=l,...,NK 

r, s = 1,...,NR 

Ekvation (4) innebär att utförseln ur regionen och den inomregionala absorp-

tionen av regionens produktion summerar till regionens totala produktion av 

varan. Samtidigt innebär ekvation (5) att den regionala absorptionen består av 

inomregional produktion och införsel till regionen. Det gäller därför definitions-

mässigt att d^rmotsvarar q^, regionens produktion för inhemsk förbrukning. 

Industristatistiken ger information om vänsterledet i (4) medan godstransport-

data tillför kunskap om ekvationens högerled samt om ekvation (5). 

Omvandling av en regions produktionsstruktur via nedläggning och etablering av 

arbetsställen innebär att det proportionella förhållandet mellan elementen i 

vektorn c£, förändras över tiden. Därmed ändras även den relativa styrkan i de 

länkar som binder samman regionerna. Eftersom godstransportdata är aggregera-

de och den arbetsställebaserade industristatistiken inte innehåller fördelningar 

över mottagarregioner kan inte en analys av sambandet mellan mikroenheteriias 

lönsamhet, avgång, tillkomst och leveransmönstrets förändring på aggregerad 

nivå genomföras annat än via särskilda undersökningar av enskilda arbetsställen. 

Däremot kan en studie av aggregerade flöden och industristrukturens dynamiska 

utveckling tillföra nya kunskap om sambandet mellan strukturomvandling och 

interregional leveranser. Godstransportdata finns dock för närvarande inte för 

tiden före 1980 varför en sådan dynamisk analys av dessa långsamma förlopp 

ännu inte är möjlig. 
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2 GODSTRANSPORTSTATISTIKEN 

Transportrâdets godstransportstatistik är en sammanställning av uppgifter om 

transporter med järnväg, lastbil och sjöfart. Statistiken är varuindelad med en 

regional indelning baserad pä länsnivån. För internationella flöden finns även en 

indelning efter mottagar- och avsändarland. En jämförelse med Industristatistik

en försvåras av framförallt fyra skäl. I detta avsnitt ges e n kortfattad beskriv
ning av problemen. 

För det första är den varugruppsindelning som tillämpas för transportdata inte 
direkt jämförbar med den varu- och branschindelning som tillämpas i Industri
statistiken. Det gäller speciellt förädlade varor, där aggregat såsom "containers" 

måste accepteras. Även t ex gruppen "verkstadsvaror" kan innehålla varor med 

stor spridning i vikt och värde. Den brygga mellan varor, varugrupper och 

branscher som trots det använts för att jämföra godstransportdata med produk

tionsdata framgår av figur 1. 

För det andra är alla transportdata angivna i kvantitetsenheten "ton". Eftersom 

den enheten inte alltid tillämpas i Industristatistikens kvantitetsuppqifter kräver 
en jämförelse av kvantitetsdata att evalveringstal från t ex antal par eller 

till ton måste användas. En sådan jämförelse mellan godstransporter och 

industriproduktion på kvantitetsbasis har inte utförts i denna rapport varför den 
delen av problemet inte är aktuellt. 

Däremot kräver en jämförelse med Industristatistikens värdeuppqifter att ett 

pris per transporterat ton för varje vara och flöde finns. Det tredje problemet är 

därför att beräkna en prisvektor som kan användas för omvandling från kvanti
tets- till värdeenheter. Eftersom t ex skillnader i förädlingsgrad mellan in-och 
uttransporterade varor inom samma varugrupp även medför att värdet skiljer sig 

åt bör sådana priser helst finnas för samtliga interregionala länkar, dessutom 

borde de vara fördelade på olika transportsätt. I rapporten har i brist på sådan 

prisinformation några räkneexempel genomförts med en varuprisvektor för 

samtliga regioner och transportsätt. 

För det fjärde så råder inte en direkt överensstämmelse mellan transporterade 

och producerade kvantiteter. Omlastningseffekter kan, även om endast ett 

tranportsätt utnyttjas, medföra en viss dubbelräkning. Byte av transportsätt kan 
likaså ge dubbelräkningar. För att minska omlastningsproblematiken har inte 
kortväga (mindre än 10 mil) transporter med lastbil medtagits. De transporterna 
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Vara Varugrupp Bransch 

1 Spannmål 1 Jordbruk 1 1 Jordbruk 
2 Oljefröer 1 2 Skogsbruk 
3 Frukt 1 3 Gruvor 
4 Mjölk, mejeri 2 Livsmedel 4 4 Livsmedel 
5 Bryggeri 2 5 Textil 
6 Andra livsm 2 6 Trävaror 
7 Rundvirke 3 Rundvirke 2 7 Massa o papper 
8 Pappersmassa 4 Massa o 7 8 Kemisk 
9 Papper, papp 4 papper 9 Jord och sten 

10 Sågade o h yvla- 5 Trävaror 6 10 Järn och stål 
lade varor 11 Verkstad 

11 Andra trävaror 5 12 Övrig industri 
12 Flis- o t rä 5 13 Energi 

avfall 14 Byggnads 
13 Järnmalm o 6 Malm 3 15 Handel 

skrot 16 Samfärdsel 
14 Andra malmer 6 
15 Järn o stål 7 Järn o stål 10 
16 Metallarbeten 8 Verkstad 11 
17 Maskiner, appa 8 
18 Kemiska prod 9 Kemi 8 
19 Gödselmedel 9 
20 Färdigvaror 10 Övrig (5+12) 
21 Övr varor 10 tillverkn 
22 Textil, gummi 10 
23 Mineraler 11 Mineraler 9 
24 Fabriksbtg 11 
25 Kalk, cement 11 
26 Sand, grus o 12 Byggnads 14 

sten 
27 Bland last 13 Handel 
28 Containers 13 
29 Styckegods 13 
30 Olja 14 Bränslen 13 
31 Tjära 14 
32 Kol o koks 14 
33 Sopor, avfall 15 Övrigt 16 

o snö 
34 Vägarbeten 15 

Figur 1 Indelningar i varor, varugrupper och branscher. (Källa: Snickars m fl, 
Ekonomisk utveckling och transportefterfrågan, 1983.) 
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är framförallt terminaltransporter. Norrbottens ytstorlek garanterar att inte allt 
för mycket av gränstransporterna räknas bort vid ett sådant förfarande. Däremot 
finns en risk att kortväga transporter mellan arbetsställen inom tätorter inte 

medräknas. 

Norrbottens geografiska läge, längst i norr, medför att det finns skäl att anta att 
det inte förekommer omfattande leveranser mellan andra län, med omlastning 
som registreras i Norrbotten. Inrikesdelen av utrikestrafiken med järnväg och 

lastbil kan numera särskiljas frän övriga leveranser. Däremot kan inte inrikes

delen av leveranser, t ex med järnväg, till en hamn för vidare export ur landet 

särskiljas från leveranser av varor till regionen i vilken hamnen är lokaliserad. 
Sådana byten av transportsätt vid regiongränser är därför svårhanterliga. 

I bästa fall omfattar databasen enbart de direkta leveranserna mellan regioner, 

men med säkerhet finns en del omlastningseffekter kvar i materialet. 

I den prisvektor som använts och som kommer från en transportprognosmodell 

som använts inom Transportrådet (se Snickars, 1983 a) har priserna justerats för 

att i någon mån ta hänsyn till omlastningseffekter. 

Trots de här uppräknade problemen kan transportdata användas för att beskriva 

existensen av mellanregionala kopplingar samt för att ge den relativa styrkan hos 

dessa. En kalibrering med annan information krävs dock vanligen innan 

materialet kan användas i t ex modellsammanhang. 



7 

3 NORRBOTTENS NÄRINGSSTRUKTUR 

En jämförelse av Norrbottens näringsstruktur med strukturen i riket är 1980 

visar (tabell 1) att länet är sysselsättningsmässigt överrepresenterat inom 

offentlig produktion (förvaltning, värd och utbildning), inom de areella näringar

na samt inom näringar relaterade till infrastrukturen, dvs byggnads- och sam

färdselsektorerna. 

Länet är underrepresenterat inom industrin, totalt sett, samt näringar inriktade 

på hushålls- och företagsservice. 

Tabell 1 Förvärvsarbetande dagbefolkning 1-w timmar 1980. Norrbotten och 
hela landet. Procentuell fördelning pä näringsgrenar. Rangordnade 
efter överrepresentation i Norrbotten relativt riket. (Källa: FoB 

1980.) 

Näringsgren Norrbotten 

% 

Riket 
% 

Differens 

Offentlig förvalt o vård 24,1 21,4 +2,7 

Byggande 8,9 6,9 +2,0 

Skogsbruk 2,8 1,1 +1,7 

Samfärdsel 8,5 7,1 +1,4 

Forskning o utbildning 8,4 7,1 +1,3 

Jordbruk 5,6 4,6 +1,0 

Hotell, restaurang 1,5 1,5 0,0 

El, vatten 0,8 0,9 -0,1 

Rekreation o hushållsservice 4,2 5,6 -1,4 
Bank, försäkring 4,8 7,0 -2,2 
Handel 10,0 12,3 -2,3 
Industri 20,4 24,5 -4,1 

Hela näringslivet 100,0 100,0 0,0 

En uppdelning av industrin på delbranscher visar en norrbottnisk industristruktur 

som kraftigt avviker från den nationella strukturen (tabell 2). Länet är klart 
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överrepresenterat inom de skogs- och malmbaserade branscherna medan bl a 

verkstadsindustrin och den kemiska industrin är underrepresenterad. 

Redan med utgångspunkt frän en sådan beskrivning av näringsstrukturen kan 

slutsatser dras om länets utomregionala handel. Länet bör således vara netto

exportör av råvaror samtidigt som man importerar tjänster och förädlade 

industrivaror. 

Tabell 2 Industristruktur i Norrbotten och Riket 1983. Branschandelar av 

sysselsatta och saluvärden. (Källa: Industristatistiken.) 

BRANSCH SYSSELSATTA (%) SALUVÄRDE (%) 

BD RIKET BD RIKET 

Gruvor 29 2 19 2 

Verkstad 18 47 13 38 

Järn/Stål 16 7 22 8 

Massa/Papper/Grafisk 15 13 22 13 

Trävaru 12 8 11 7 

Livsmedel 5 9 6 13 

Kemi/Gummi 3 9 7 16 

Textil 1 4 ~ 0 2 

Annan tillverkning 1 1 ~ 0 1 

Hela industrin 100 100 100 100 
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4 NORRBOTTENS NETTOGODSUTBYTE MED OMVÄRLDEN 

Det norrbottniska godsutbytet med omvärlden, mätt i transporterade ton, 

framgår av tabell 3. Endast nettoflödena är redovisade. I varugruppen "bränslen" 

ingår enbart fasta och flytande energislag, inte elenergi. För att balansen ska bli 
en fullständig extern materialbalans för regionen måste elenergin tillföras. 

Dessutom måste en uppskattning av hushållens och företagens in- och utförsel av 

varor vid sidan av järnvägs-, lastbils- eller sjötransporter göras. Det är däremot 

inte troligt att de senare leveranserna är så omfattande att de stör den bild som 

godstransportstatistiken återger. 

Tabell 3 Norrbotten 1983. Utomregionala godstransporter, netto. Varugrupps-
fördelade, 1000 ton. (Bearbetning av Transportrådets Databas.) 

VARUGRUPP NETTO GODSTRANSPORT 

Malm + H 605 
Järn/Stål + •\ 115 
Massa/Papper + 882 
Trävaror + 365 
Övrig tillverkning + 27 
Övrigt (Sopor, snö m m) 0 

Byggnadsvaror (sand m m) _ 3 
Jordbruk - 9 
Verkstad - 11 
Kemi - 50 
Handel (container, styckegods) - 54 
Livsmedel - 132 

Rundvifrke - 461 
Mineraler 

- 546 
Bränslen - i 094 

Samtliga varor + H .634 
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Norrbotten är som väntat nettoexportör i fysiska termer av basindustrins varor 
men även av varor från "annan industri", ett aggregat där bl a textilindustrin 
ingår. Länet är samtidigt nettoimportör av l ivsmedel, verkstadsprodukter, bygg

nadsmaterial samt styckegods, containers m m. 

Intressant är att länet nettoimporterar rundvirke från skogsbruket i andra 
regioner. Malmtransporterna ut ur länet dominerar givetvis den sammanlagda 

transportvolymen. 
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5 DET INTERREGIONALA TRANSPORTMÖNSTRET 

Med det interregionala transportmönstret menas här och fortsättningsvis både 

leveranser mellan delar av Sverige och utbytet med andra länder. Sveriges län är 

sammanförda till fem regioner enligt figur 2. 

AC 

t •*r-— 

Figur 2 Regional indelning av Sveriges län. 

Fördelningen av de in- och uttransporterade godsmängderna pä regioner framgår 

av tabell 4. Den internationella marknaden spelar en stor roll, framförallt när 

det gäller utförseln. Men även en betydande del av införseln kommer frän 

utlandet. Länet är därför beroende av den internationella marknadens utveckling 

och därmed även den svenska konkurrenskraften relativt utlandet. 
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Av de svenska regionerna är det Norra Sverige (utom Norrbotten) samt Syd 

Sverige som är de största leverantörerna. Utleveranserna sker företrädesvis till 

Norra Sverige men länet har även ett positivt nettoutbyte med Östra Sverige. 

Tabell 4 Norrbotten 1983. In- och uttransporterat gods. Alla varugrupper och 

transportslag. (Bearbetning av Transportrådets godstransportdata.) 

REGION INTRANSPORT FRÄN UTTRANSPORT TILL REGION 

1000 ton % 1000 ton % 

Norra Sverige 817 23 1 654 11 

Östra Sverige 210 6 457 3 

Västra Sverige 351 10 152 1 

Sydsverige 457 12 306 2 

Utlandet 1 751 49 12 651 83 

Totalt 3 586 100 15 220 100 

Ett leveransmönster baserat på transporterade ton präglas givetvis av råvaru

leveranserna. Lätta, högförädlade och "högvärda" varor har begränsade 

möjligheter att påverka strukturen. Därmed tillför mönstret även information 

om transportsystemets dimensionering. Norrbotten är beroende av infrastruktur

en och att den hålls intakt och det är naturligt att man har en hög andel 

sysselsatta inom samfärdsel. 

Oe internationella godstransporternas länderfördelning framgår av tabell 5. 

Medan leveranserna inom Sverige såsom de beskrivits i tabell 4 till stor del kan 

antas vara leveranser från ett förädlingsled till nästa led, rör det sig i tabell 5 

snarare om leveranser till omlastningsterminaler, hamnar m m. Malmtågen till 

Norge är ett sådant exempel. Även en del av leveransera till "övriga Västeuropa" 

består av transporter till omlastningshamnar i t ex Rotterdam. 

De nordiska grannländerna spelar, med reservation för "terminaleffekten", en 

stor roll både som export och importländer. Importen till länet har större 

internationell spridning än exporten. Nordamerika levererar mycket kol och koks 

till länet men även Östeuropa spelar en roll som bränsleleverantör. 
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Tabell 5 Norrbotten 1983. De internationella godstransporternas länderför-

delning. (Bearbetning av Transportrâdets databas.) 

LÄNDERGRUPP EXPORT TILL IMPORT FRÄN 

1000 ton % 1000 ton % 

Norge 9 868 78 315 18 

Finland 1 139 9 175 10 

Övriga Västeuropa 1 392 11 368 21 

Östeuropa 126 1 210 12 

Nordamerika 54 0,5 665 38 

Asien, Afrika, Latinamerika 72 0,5 18 1 

Totalt 12 651 100 1 751 100 
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6 LEVERANSMÖNSTER PA VARUGRUPPSNIVA 

Vid sidan av de utomregionala transporterna sker även omfattande transporter 

inom länet mellan arbetsställen och till hushållen. Som framgår av tabell 6 

dominerar rundvirket de inomregionala transporterna. 

Tillsammans med de godsleveranser som sker från Norrbotten till övriga Sverige 

och utlandet ger de inomregionala leveranserna den totala, från Norrbotten, 

genererade godstransportmängden (figur 3). Tillsammans med införseln från 

andra regioner ger de inomregionala leveranser den totala absorptionen av gods i 

Norrbotten. 

Fördelningen av den totalt frän Norrbotten genererade godstransportmängden på 

tre mottagarregioner framgår av figur 4. Av de genererade godstransporterna 

går 66 procent till utlandet, 14 procent till övriga Sverige och 20 procent till 

mottagare inom länet. Införseln till länet motsvarar ca 20 procent av den 

genererade godsmängden medan absorptionen i länet är ca 40 procent av länets 

genererade godsmängd. 

Tabell 6 Norrbotten 1983. Inomregionala godstransporter, varugruppsför-

delade. 1000 ton. (Bearbetning av Transportrådets databas.) 

VARUGRUPP TRANSPORTERAD MÄNGD 

Rundvirke 1 319 

Malm 1 122 

Bränslen 322 

Mineraler 225 

Byggnadsvaror (Sand, grus) 171 

Handel (Containers, styckegods) 133 

Massa/papper 118 

Trävaror 117 

Livsmedel 112 

Järn/Stål 77 

Verkstad 77 

övrig tillverkning 55 

Kemi 20 

Jordbruk 6 

Övrigt (sopor, snö) 5 
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Figur 3 Genererade och absorberade transporter med Norrbotten som ur

sprung och destination. 
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Figur 4 Genererade och absorberade transportkvantiteter frän/till Norr

botten som andel av totala mängden generad transportkvantitet. 

(Bearbetning av Transportrâdets databas.) 

En uppdelning av de genererade godstransporterna i varugrupper visar (tabell 7) 

på skillnader i fördelningen över mottagarregioner. Rangordningen av varugrupp

erna i tabellen är gjord efter de utomregionala transporternas andel av leverans

erna. 

Som väntat är det länets basnäringar som toppar tabellen, medan t ex skogs

bruket och livsmedelsblocket framförallt är lokalt inriktat. Malm, massa/papper 

samt trävaror är de största exportvarorna medan järn/stål och kemiska varor 

främst levereras till övriga Sverige. Sextio procent av verkstadsvarorna leve

reras till mottagare inom länet. 

Av de i Norrbotten absorberade varorna kommer totalt 52 procent frän den egna 

regionen (tabell 8). Över hälften av de kemiska varorna, jordbruks- och livs

medelsvarorna samt styckegodset införs från övriga Sverige medan över 60 

procent av bränslet kommer frän utlandet. 

Som framgår av figur 5 är länet en nettoexportör i förhållande till både utlandet 

och övriga Sverige av varor producerade inom basindustrin samt nettoimportör 

från båda regionerna av jordbruksvaror, rundvirke, mineraler och bränslen. 
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Tabell 7 Norrbotten 1983. Genererade godstransporter fördelade på varu

grupper och mottagarregioner. Procent av transporterade ton. 

(Bearbetning av Transportrådets databas.) 

VARUGRUPP MOTT AGARREGION 

Norrbotten Övriga Sverige Utlandet Totalt 

Järn/Stål 6 69 25 100 

Malm 9 4 87 100 

Massa/Papper 10 39 51 100 

T rävaror 20 23 57 100 

Kemi 24 49 27 100 

Övrig tillverkning 46 48 6 100 

Bränslen 50 28 22 100 

Verkstad 61 29 10 100 

Handel (Containers/stycke

gods) 62 38 0 100 

Jordbruk 67 22 11 100 

Livsmedel 77 16 7 100 

Mineraler 84 8 8 100 

Rundvirke 92 5 3 100 

Byggnadsvaror(Sand/grus) 96 2 2 100 

Övrigt (Sopor, avfall) 100 0 0 100 

Samtliga varor 20 14 66 100 
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Tabell 8 Norrbotten 1983. Absorption av transporterat gods fördelat pä varu

grupper och ursprungsregioner. Procent av totala mängden absorbe

rade ton. (Bearbetning av Transportrådets data.) 

VARUGRUPP URSPRUNGSREGION 

Norrbotten Övriga Sverige Utlandet Totalt 

Kemi 15 74 11 100 

Bränslen 19 19 62 100 

Mineraler 28 43 29 100 

Järn/Stål 32 45 23 100 

Jordbruk 33 56 11 100 

Livsmedel 40 57 3 100 

Massa/Pappr 45 37 17 100 

Handel (Containers/stycke-

gods) 49 51 0 100 

Trävaror 54 36 10 100 

Verkstad 56 37 7 100 

Övrig tillverkning 60 35 5 100 

Rundvirke 70 19 11 100 

Byggnadsvaror(Sand/grus) 94 4 2 100 

Malm 94 1 5 100 

Övrigt (Sopor, snö) 100 0 0 100 

Samtliga varor 52 25 23 100 
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Figur 5 Norrbottens nettoutbyte, mätt i transporterade kvantiteter, med ut

landet och övriga Sverige fördelat pä varugrupper är 1983. (Bearbet

ning av Transportrådets databas.) 
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7 FRAN KVANTITETER TILL TRANSPORTERADE VÄRDEN 

En omräkning från transporterade kvantiteter till transporterade värden inom 

och mellan regioner medför som tidigare berörts, att flera svåra problem måste 

lösas. Samtidigt är en sådan omvandling nödvändig för att fullt ut kunna använda 

godstransportdata i ekonomiska sammanhang. Övergången kräver ett pris per 

transporterat ton mellan samtliga regioner och för alla varor där transporter 

förekommer. Ett sådant pris kan betecknas med p^s där k=l,...,NK är varan, r är 

avsändarregionen och s mottagarregionen, r,s=l,...,NR. Priset anger värdet av 

ett ton av varan som producerats i region r efter leverans till region s. Det gäller 

att 

(6) pk = * hk >• hk = °-

Differensen mellan avsändarregionens pris och priset i mottagarregionen, hj^s 

speglar transportkostnader, handelsmarginaler samt marknadssituationen i de 

båda regionerna. 

Med en fullständig uppsättning av sådana priser kan materialbalansen i (2) 

omvandlas till en försörjningsbalans enligt, 

(7) = EjJ - lv£, 

där stora bokstäver motsvarar de i (2) angivna kvantitetsvariablerna, omräknade 

till värden. En sådan omräkning genomförs enligt (8). 

(8) I q™ prs . £dsr psr = j ers prs _ £ msr psr 
s s s^r s^r 

För närvarande finns inte en fullständig uppsättning sådana varuvisa prismatriser 

tillgänglig. I stället har i denna rapport en varugrupprisvektor utnyttjats för 

samtliga transporter mellan och inom regioner. Prisverktorn har arbetats fram 

inom Transportrådet för år 1980 med utgångspunkt från bl a utrikeshandels-

statistiken. Därefter har priserna omräknats till 1983 års priser via prisindex för 

de branscher som angivits i figur 1. Den använda vektorn är återgiven i tabell 9. 

Att enbart använda en vektor för samtliga länkar innebär att faktiska flöden 

approximeras mycket grovt. Felaktigheter beror bl a på skillnader i transport

kostnader mellan regionerna. Det är möjligt att sådana skillnader är marginella 

för vissa varor eller att konkurrens i stället för att ge upphov till regionala 
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prisdifferenser enbart påverkar företagens vinst. Ett annat problem är att 

skillnader i förädlingsgrad eller produktionskostnader mellan in- och utlevererade 

varor inom samma varukategori skapar prisdifferenser, så att p^s ^ p|^. Den 

grova varugruppsindelningen medför säkerligen sådana priseffekter. 

Tabell 9 Varupriser för år 1983. För omvandling av transporterade ton till 

producerade värden. (Bearbetning av Transportrådets material.) 

VARUGRUPP KR/TON 

Jordbruk 3 281 

Livsmedel 2 826 

Rundvirke 259 

Massa/Papper 2 125 

Trävaror 2 460 

Malm 132 

Järn/Stål 3 448 

Verkstad 11 371 

Kemi 2 479 

Övrig tillverkning 4 000 

Mineraler 345 

Byggnadsvaror (Sand/grus) 517 

Handel (Containers, styckegods) 3 333 

Bränslen 1 132 

Övrigt (sopor, snö) 15 397 

Ett tredje problem är att det inte behöver råda likhet mellan mängden 

transporterade och producerade ton. Omlastningar kan som tidigare nämnts ge 

upphov till dubbelräkningar. För att ta hänsyn till sådana effekter är den i tabell 

9 angivna prisvektorn justerad med en varuvis omlastningskoefficient. En juste

ring som ursprungligen gjorts inom Transportrådet. Det kan naturligtvis ifråga

sättas om en sådan koefficient gäller för samtliga länkar i ekonomin. Speciellt 

kan dess storlek ifrågasättas för Norrbottens del. I brist på annan information 

har antagits att så är fallet. 
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Eftersom endast ett pris används för samtliga länkar påverkas inte den interre

gional fördelningen av varuflödena vid en omräkning från kvantiteter till 

värden. Däremot påverkas relationen mellan olika varor, de lågförädlade men 

tunga råvarutransporterna får en mindre betydelse till förmån för förädlade 

varor. 

Som framgår av figur 6 innebär omräkningen till värden att den aggregerade 

fördelningen av leveranserna mellan Norrbotten och utlandet respektive övriga 

Sverige förskjuts så att länets koppling till övriga Sverige nu får en större 

betydelse än utbytet med utlandet. Fortfarande är trots det exporten till 

utlandet omfattande. Figuren understryker vid en jämförelse med figur 4 det 

faktum att leveranserna från övriga Sverige till Norrbotten har en högre 

förädlingsgrad än importen från utlandet. 

l3fo 

Figur 6 Genererade och absorberade varuleveranser från/till Norrbotten som 

andel av totala värdet av produktionen i länet. Bearbetning av 

Transportrådets databas.) 

I tabell 10 har Norrbottens utomregionala nettogodsleveranser i värdetermer 

angivits. Malmtransporterna får nu inte samma betydelse som vid analysen av 

kvantitetsdata. I stället är järn- och stålvarorna den största nettoexportvaran. 

Nettoimporten av verkstadsvaror är även av större betydelse i värdetermer. 

Fortfarande är balansen mot omvärlden positiv. 

Den norrbottniska absorptionen av varor framgår av tabell 11. Bränslen, verk

stadsvaror och containers, styckegods dominerar och omfattar tillsammans ca 50 

procent av länets absorption av varor. 
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Tabell 10 Norrbotten 1983. Utomregionala nettogodsleveranser av varor, varu-

gruppsfördelade, Miljoner kronor. (Källa: Bearbetning av Transport-

rådets data.) 

VARUGRUPP Mkr 

Järn/Stål 3 845 

Massa/Papper 1 874 

Malm 1 532 

Trävaror 898 

Övrig tillverkning 108 

Övrigt (sopor, snö) 0 

Byggnadsvaror(Sand/grus) 2 
Jordbruk - 30 

Rundvirke - 119 

Kemi - 124 

Verkstad - 125 

Handel (Containers, styckegods) - 180 

Mineraler - 188 

Livsmedel - 373 

Bränslen - 1 238 

Samtliga varor + 5.877 

/ 
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Tabell 11 Norrbotten 1983. Absorption av varor. Varugruppsfördelade, Miljoner 

kronor och procent. (Bearbetning av Transportrådets databas.) 

VARUGRUPP Mkr % 

Bränslen 1 971 22 

Verkstadsvaror 1 558 17 

Handel (Containers, styckegods) 900 10 

Järn/Stål 821 9 

Livsmedel 783 9 

Massa/Papper 548 6 

Trävaror 531 6 

Rundvirke 490 5 

Övrig tillverkning 368 4 

Kemi 332 4 

IVUneraler 280 3 

Malm 157 2 

Byggnads varor (Sand/grus) 94 1 

Övrigt (sopor, snö) 77 1 

Jordbruk 59 1 

Samtliga varor 8 970 100 

Eftersom de använda priserna tar hänsyn till skillnaden mellan transporterade 

och producerade ton kan resultatet som erhålls sedan de i Norrbotten genererade 

transporterna omräknats till värden uppfattas som ett mått på produktionen i 

länet. En jämförelse har gjorts i tabell 12 av de värden som erhålls från en sådan 

beräkning med de som Industristatistiken ger för motsvarande branscher. I vissa 

fall där produktionen inte är att hänföra till industrivaror, är en sådan jämförelse 

dock omöjlig att göra. Tabellen visar att det inbördes förhållandet mellan olika 

varor ungefärligen är detsamma men att främst järn/stål-och malmberäkningar

na verkar misstämma. Det vore möjligt att justera de använda priserna och 

transportflödena för att nå överensstämmelse med Industristatistiken. Detta 

måste göras om data ska användas i t ex modellarbete, tillsammans med annan 

ekonomisk information. 
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Tabell 12 Norrbotten 1983. Jämförelse av branschvisa produktionsvärden enligt 

Transportdata och Industristatistiken. Mkr. (Källa: Egna bearbetning

ar av Transportrådets data samt statistiska meddelanden IB 20SM 

8501.) 

BRANSCH VÄRDE ENLIGT VÄRDE ENLIGT DIFFERENS 

TRANSPORTD AT A INDUSTRISTATISTIKEN 
1 

Järn/Stål 4 665 2 813 + 1 852 

Massa/Papper/Graf 2 423 3 012 - 0 589 

Gruvor 1 689 2 418 - 0 729 

Verkstad 1 433 1 619 - 0 186 

Trävaror 1 429 1 357 + 0 072 

Energi 732 - -

Handel 720 - -

Annan tillv/Kemi 684 938 - 0 254 

Livsmedel 409 761 - 0 352 

Skogsbruk 370 - -

Jord/sten 93 98 - 0 005 

Byggnadsvaror(Sand/grus) 93 
\ 

- -

Samfärdsel 77 
i 

- -

Jordbruk 30 - -

Totalt 14 847 12 829 -

I stället för att här genomföra en sådan förfining av data, vilket kräver en analys 

av regionala prisskillnader redovisas det utfall som godstransportdata ger för 

Norrbottens aggregerade handelsbalans. 

Den handelsbalans som erhålls, är en balans där framförallt länets elenergiexport 

saknas. Dessutom saknas som tidigare nämnts företagens och hushållens leveran

ser av varor vid sidan om de här inräknade godsflödena. 

För att en bytesbalans ska kunna beräknas måste även tjänstehandeln kunna 

uppskattas, här är dock databristen betydligt större än när det gäller godstran

sporterna. 
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Den "haltande" handelsbalans som värdeberäkningarna ger framgår av (9), 

(9) QBD _ dB D = EBD,S - MS,BD + EBD,U . mU,BD = EBD _ MBD 

14,8 - 8,9 = 5,9 - 3,2 + 5,1 - 1,9 = 5,9 
> / V- - v — ' 

2.7 3,2 

Balansen ska naturligtvis endast tas som ett tankeväckande räkneexempel. 

Energileveranserna bör ge ett ytterligare positivt tillskott till handelsbalansen. 

Tjänstehandeln är med säkerhet negativ för länet, om den förmår att uppväga 

handelsbalansens överskott är osäkert. En uppskattning av inkomster, nettotrans

fereringar till länet samt kapitalbalansen skulle kunna ge ytterligare en möjlig

het att studera konsistensen i beräkningarna. 
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8 REGIONALA BYTESBALANSER 

Som inledningsvis diskuterades är det av stort intresse för den regionala 

forskningen att interregionala flöden och regionala bytesbalanser kan beräknas. 

Dels för användning i modellsammanhang men även för välfärdsinriktade ut

värderingar av offentlig politik. 

Godstransportstatistiken ger möjlighet att studera varuströmmar inom landet på 

ett informativt sätt. Efter en studie av regionala prisskillnader som ytterligare 

förhöjer informationsvärdet kan varuflöden i värdetermer ligga till grund för 

arbeten med interregionala beroenden i t ex input-output modeller eller prog

noser för den nationella och regionala utvecklingen. Redan kännedom om de 

fysiska flödena ger dock viktig information för en sådan analys. 

Fortfarande är informationen om den interregionala tjänstehandeln mycket 

knapphändig. Även här behövs insatser för att åtminstone kartlägga de viktigaste 

flödena. 
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