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2 Skapa projekt [1]

(a) Tryck på ikonen rAps 5
och du kommer till (b) som 
visar dina laddade projekt. 

Bilden visar att du inte har 
skapat några tidigare 
projekt.

Tryck på + för att skapa ett 
nytt projekt. 

Du kommer till (c) som visar 
olika alternativ för val av 
projekt.

De två övre boxarna avser 
projekt för en region. Det 
kan avse befolkning för en
kommun, eller full modell-
specifikation för en region. 

Vid full modell görs beräk-
ningar i alla 5 delmodeller. 

(a)

(b)

(c)

Välj Enregional/Full modell.  
Du kommer till [2], se nästa 
sida.

Alternativet Enregional/ 
Befolkning behandlas i  
Handbok 2.

De nedre boxarna handlar om 
flerregionala projekt för alla 21 
län, med val mellan befolkning, 
eller full modellspecifikation.

Flerregionala projekt behandlas 
i Handbok 2 eller 3.
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2 Skapa projekt [2]

7

Välj lämpligt projektnamn (Blekinge); använd 
gärna rutan ”Beskrivning” för kommentarer (t ex 
projektets syfte).

Välj regiontyp, fyra alternativa regiontyper: FA-
region 2015 (60 regioner); FA-region 2005 (72  
regioner); län (21 regioner); eller grupp av 
kommuner (minst 5 av 290). (län= Blekinge län)

Välj sista år i listan = 2015 (= basår). Senast 
möjliga startår uppdateras när statistiken i Raps 
databas uppdateras.

Tidigare år i listan, 2008 – 2014 (2014=basår-1), 
kan användas vid s.k. kontrafaktisk analys, se 
Handbok 2.

Välj sista år i listan = 2040.  Senast möjliga 
horisontår uppdateras när scenarioantaganden i 
Raps databas uppdateras.
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2 Skapa projekt [3]

Skapa projektet med namn Blekinge:

Regiontyp = Blekinge län

Startår = 2015

Horisontår = 2040

När projektet är skapat, tryck på  Klar.  
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2 Skapa projekt [4]

Projektets data avser Statistik och Parametrar för
respektive delmodell. Parametrar (beräkningsförutsätt-
ningar) för delmodell Demografi har markerats.

Två parametrar, ”Dödsriskers utveckling över tiden” och 
”Fruktsamhetstalens förändring över tiden”, är hämtade 
direkt från SCB:s nationella scenario för befolkningen.

Parametrarna för exogen invandring till och utvandring från 
Blekinge innehåller dels historiska data, dels alternativa 
antaganden om framtida in- och utvandring, baserade på 
SCB:s nationella scenario.

Övriga demografi-parametrar är specifika för projektet 
Blekinge.

---
Vi återkommer inom kort till de parametrar och den 
statistik som delmodellen Demografi innehåller; övriga 
delmodeller behandlas lägre fram.  

(Aktiviteter  behandlas i kapitel 15)

Nästa steg är att förbereda den första modellkörningen: 

Markera Körning, tryck därefter på +
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3 Modellkörning 1 [1]

Den 1:a modellkörningen genomförs med 
modellens grundinställningar, modellen körs i s.k
default-läge. Vad detta innebär framgår av fältet 
för Anteckningar.

(Gör gärna anteckningar, alltid bra med 
dokumentation ….)

För att köra modellen i default-läge:  

Tryck på Spara, därefter Kör modell.   

Framskrivning default
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3 Modellkörning 1 [2]

(a) (b)

(a) I fönstret för modellkörning rullas en logg för 
alla beräkningssteg för alla år. När loggen anger att 
modellkörningen är klar, tryck på Klar. 

(b) Här visas genomförda modellkörningar. ”Logg” är en textfil som visar alla beräkningssteg för samtliga år. 
De 4 symbolerna betyder, från vänster till höger: Redigera (när du vill ändra inställningarna i Modellspecifikation på 
föregående sida), Kör modell, Kopiera modellkörning, Ta bort modellkörning). Vi återkommer snart till dessa funktioner.

För att se resultaten för den 1:a modellkörningen: Tryck på Resultat. 

Symboler
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3 Modellkörning 1 [3]

Med Skapa rapport kan man välja enskild variabel 
från valfri statistiktabell för alla delmodeller. Data 
visas i pivot-tabell med detaljerad indelning,  t ex 
sysselsatt dagbefolkning indelad efter ålder, kön, 
födelseland och utbildningsgrupp.

Med Skapa snabbrapport visas pivottabeller för 
centrala variabler (utan detaljerad indelning) i alla 
delmodeller. Snabbrapporter är lämpliga att börja 
med, för att få en översikt av resultaten. 

Tryck på Skapa snabbrapport. 

Rapporter och snabbrapporter sparas i 
projektmapp Blekinge i mappen Raps.
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3 Modellkörning 1 [4]

Vi börjar med att visa snabbrapportens tabell för Befolkning (tabellen har 
redigerats och data för Befolkning 20-64 år utelämnats).

För 2016 och 2017 kan vi jämföra historiskt utfall (Modellkörning 0)
med modellberäknat resultat (Modellkörning 1). För dessa två år över-
skattas Blekinges befolkningsökning med 313 respektive 662 personer. 

Prognosfelet beror på att både födelsenettot (födda minus avlidna) och 
flyttnettot (inflyttning minus utflyttning) har överskattats. Födelsenettot 
har överskattats med 74 respektive 131 personer. Prognosfelet beror 
alltså främst på att flyttnettot har överskattats, med 239 respektive 531 
personer.

Variablerna Inflyttning och Utflyttning avser alla flyttningar över kommun-
gräns, dvs. utrikes in- och utflyttningar, flyttningar till och från annat län 
(län=region i tabellen), och flyttningar till och från annan kommun i länet.  

Observera att variablerna Inflyttning region och Utflyttning region avser 
personer ≥ 16 år. (Skälet är att det är svårt att modellera flyttningar för 
åldersgrupp <16 år, dvs. barn.)

Vi ska i nästa steg ändra inställningarna i modellspecifikationen så att modellberäknad befolkning stämmer bättre överens med historiskt utfall. 
Det handlar således om att korrigera beräkningen av födda, avlidna, in- och utflyttning, där vi börjar med flyttningar.

Men innan dess ska vi ge en översikt av hur länets befolkningsförändring beräknas, se nästa sida.

Snabbrapport Befolkning
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3 Beräkning av befolkning från år t-1 till år t

Parametrarna  har betecknats från a (Fruktsamhetstal) till j (Inflyttarfördelning).  I Raps är befolkningen (BEF) indelad 
efter ålder, kön, födelseland och utbildningsgrupp och parametrarna har (i relevanta avseenden) motsvarande 
indelning. Därtill är flera parametrar även indelade efter kommuntyp (t ex är utflyttarrisker indelade efter utflyttar-
typer). Beräkningen av regionens befolkning BEF (t) görs per kommun i steg (1) till (5) och per region i steg (6) till (8). 

Parameter InflyttarfördelningRegion ( i ) används för att få Inflyttade i steg (7) fördelade på ålder, kön, födelseland 
och utbildning. Parameter Inflyttarfördelning ( j ) används i ett senare skede vid motsvarande fördelning av inflyttare 
på kommuner, och beräkning av befolkning per kommun.  (Se Handbok 2) 

c

d
g

a
h

b

f

i
e

j

Födda (t) = a x b x BEF (t-1)                     (1)

Avlidna (t) = c x d x BEF (t-1)                    (2)  
BEF0 (t) = BEF (t-1) + Födda (t) – Avlidna (t)                    (3)                                        

BEF1 (t) = BEF0 (t) x e  (fördelning på utbildning)          (4)

Utflyttning (t) = f x BEF1 (t)                                                 (5)                                     

MIG (t) = Inflyttning region (t) – Utflyttning 
region (t) + g – h                                                (6)

(Parametrar och statistik för In- och Utflytt-
ning region finns i delmodell Arbetsmarknad)

S Inflyttning (t) = MIG (t) + S Utflyttning (t)                    (7)                                     

BEF (t) = S BEF1 (t)  + S Inflyttning (t) - S Utflyttning (t)  (8)                                     
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4 Kalibrering av flyttningar [1]

Vi har observerat att Blekinges flyttnetto har överskattats med  239 personer 2016 och 531 personer 2017.  SCB:s befolkningsstatistik  [>> Statistikdatabasen  >> Befolkning 
>> Befolkningsstatistik >> Befolkningsförändringar ] visar att det utrikes flyttnettot (invandring minus utvandring) har överskattats med 28 respektive 23 personer och att det 
inrikes flyttnettot har överskattas med 211 respektive 508 personer. 

Parametrarna invandring och utvandring visas i en separat flik i Snabbrapporten, med tre alternativ: 0 Default, 1 Hög och 2 Låg, baserade på SCB:s nationella scenario. Det 
har antagits att länets andel av rikets in- och utvandring, per födelseland, inte förändras från basåret 2015. Data för 2016 och 2017 baseras på historiskt utfall för rikets in-
och utvandring, vilket bidrar till att prognosfelet blir relativt litet.  

Prognosfelet för inrikes flyttnetto är betydligt större. En orsak kan vara att den 
modellberäknade flyttningen inte inkluderar personer yngre än 16 år. Mellan 2000 och 
2016 var flyttnettot, årligt genomsnitt, -284  för gruppen 16 år och äldre och - 418 för alla 
åldersgrupper.

För att kalibrera inrikes flyttningar måste vi styra dessa exogent. 
För åren 2016, 2017, 2018 använder vi SCB:s statistik för nettoflyttning, alla åldrar:
-555, -776, -645. 

För åren 2019-2025 måste vi göra antaganden, exempelvis att nettoflyttningen hamnar på 
samma nivå som i den första modellkörningen, i genomsnitt -580 per år. Ett annat 
antagande skulle kunna vara att nettoflyttningen hamnar på samma nivå som 
genomsnittet 2000-2016, dvs. -418 per år. 

Vi väljer det första antagandet,  i genomsnitt -580 per år, som stämmer bättre överens 
med den svagt negativa trenden 2000-2016 för nettoflyttningen, alla åldrar.  
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4 Kalibrering av flyttningar [2] Inrikes flyttningar

(a)

(b)

(c)

(a) Gå till Parametrar, delmodell Arbetsmarknad, 
markera exogen inflyttning (eller exogen utflyttning)  
och tryck på symbolen för Parameteralternativ. 

(Att parametrarna finns i delmodell Arbetsmarknad  
motiveras av sambandet mellan arbetsmarknad och 
flyttningar vid modellberäknad flyttning.)

(b) Markera Alternativ  1 Trend och tryck på symbol 
för Kopiera.

(Alternativ 0 innebär parameter värde noll för både 
in- och utflyttning. Alternativ 1 Trend innebär 
framskrivning av statistik för in- och utflyttning (16 år 
och äldre) för senaste år.

(c) Ge det nya parameteralternativet lämpligt namn,  
t ex Kalibrering 1.

Beskriv gärna hur alternativet är konstruerat. (Alltid 
bra med dokumentation ….)

Tryck på OK
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4 Kalibrering av flyttningar [3] Inrikes flyttningar

(d)

(e)

(d) Markera det alternativ som ska editeras, 
Kalibrering 1. Markera både exogen inflyttning 
och exogen utflyttning.

Tryck på Editera. 

(e) När detta fönster visas, gå till den öppnade 
excelfilen och genomför editeringen, se nästa 
sida.

(f) När editeringen är klar (nästa sida), tryck på 
Importera.

(g) När detta fönster visas har alternativet 
Kalibrering 1 importerats till parameter-
tabellen. Klart!

(g)
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4 Kalibrering av flyttningar [4] Inrikes flyttningar

Lägg in värden för kalibrerad nettoflyttning (sid 15) i kolumn ”Netto”
Beräkna ”Utflyttning, kalibrerad” = exogen inflyttning – ”Netto”

(Alternativt beräknas ”Inflyttning, kalibrerad” = exogen utflyttning + ”Netto”; det villkor 
som måste vara uppfyllt avser värdet på kalibrerad nettoflyttning)

(f) Kopiera ”Utflyttning, kalibrerad” och klistra in värden i kolumn 
exogen utflyttning 

Gå tillbaka till fönster Editera och tryck på Importera
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4 Kalibrering av flyttningar [5] Invandring och utvandring

Kalibreringen av in- och utvandring genomförs på samma sätt som för 
exogen in- och utflyttning.

• Gå till Parametrar, delmodell Demografi,  markera exogen invandring 
(eller exogen utvandring)  och tryck på symbolen för Parameteralternativ. 

• Markera Alternativ  0 Default och tryck på symbol för Kopiera
• Ge det nya parameteralternativet lämpligt namn,  t ex Kalibrering 1.
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4 Kalibrering av flyttningar [6] Invandring och utvandring

• Markera det alternativ som ska editeras, Kalibrering 1. Markera 
både exogen invandring och exogen utvandring.

• Tryck på Editera. 
• Gå till den öppnade excelfilen (till höger).
• Se sid 17 punkt (f) och (g) för kalibrering av inrikes flyttningar.

(a) In- och utvandring är fördelad på tre födelseländer: (1) Sverige, (2) Övriga Norden, (3) Övriga 
världen.  Totalt utrikes flyttnetto, summa invandring minus summa utvandring, har överskattas 
med 23 personer 2016, 28 personer 2017 och 548 personer 2018. Det relativt stora prognosfelet 
2018 beror främst på att invandringen har överskattas i det nationella scenariot. Kalibrera 
invandringen.

(a)

(b)

(b) Klistra in kalibrerad invandring. Gå tillbaka till fönster Editera och tryck på Importera.
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5 Modellkörning 2 [1]

Den 2:a modellkörningen genomförs med de förändringar av modellspecifikationen som beskrivs i fältet för Anteckningar:

(a) Kopiera Modellkörning 1;  (b) Redigera Modellkörning 2, se nästa sida

(a)

(b)

Framskrivning med kalibrerat flyttnetto
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5 Modellkörning 2 [2]

Tryck på Arbetsmarknad, Exogen inflyttning, Exogen utflyttning, Kalibrering 1
Tryck på Spara

Tryck på Demografi, Kalibrering 1
Tryck på Spara; Tryck på Kör modell
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5 Modellkörning 2 [3] Snabbrapport Befolkning

Snabbrapportens tabell har kompletterats med data för nettoflyttning och 
med 2018 års statistik för Befolkning, Födda och Avlidna.

Kalibrerad flyttning i Modellkörning 2 medför att modellberäknad netto-
flyttning överensstämmer med SCB:s befolkningsstatistik (Modellkörning 0).

För år 2016 ger Modellkörning 1 och 2 samma resultat för Födda, Avlidna 
och Utflyttning. Det beror på att beräkningen baseras på befolkningen 2015 
(år t-1) och oförändrade parametrar (se sid 11).  Fr o m 2017 ger Modell-
körning 2 lägre antal födda och lägre utflyttning, pga. lägre flyttnetto och 
därmed lägre befolkning. Det lägre flyttnettot berör i liten grad den äldre 
befolkningen, vilket förklarar varför antalet Avlidna minskar marginellt. 

Underlag kalibrering födda och avlidna
Modellkörning 2 medför att beräknat antal Födda är marginellt lägre än 
statistiken för år 2017 och 2018, medan beräknat antal Avlidna är klart lägre, 
så även 2016. För att hamna på samma nivå som statistiken behöver antalet 
Födda och Avlidna justeras med kvoten Statistik/Modellberäkning:
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6 Kalibrering av Födda och Avlidna

De parametrar som styr beräkningen är Fruktsamhetstal och Fruktsamhetstalens förändring över tiden, respektive Dödsrisker och Dödsriskers förändring över tiden. 
För att kalibrera antalet Födda och Avlidna nivåjusteras de parametrar från SCB:s scenario som innehåller antaganden om hur parametrarna förändras över tiden.

På samma sätt som tidigare: (1) Kopiera Alternativ 0  Default till Alternativ 1 Kalibrering 1 (beskriv gärna hur Alternativ 1 har konstruerats); (2) Editera Alternativ 1   
genom att multiplicera parametervärdena för respektive år och parameter med de justeringsfaktorer som redovisades på föregående sida; (3) Klistra in de kalibrerade 
parameter-värdena i respektive excel-tabell;   (4) Slutför editeringen med att importera.

Observera att Dödsriskförändring (med dimensionerna år, ålder och kön) tar något längre tid att importera än Fruktsamhetsförändring (med endast dimensionen år). 
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7 Modellkörning 3 [1] Framskrivning med kalibrerat flytt- och födelsenetto

Den 3:e modellkörningen genomförs med de förändringar av modellspecifikationen som beskrivs i fältet för Anteckningar:

(a) Kopiera Modellkörning 2;  (b) Redigera Modellkörning 3, se nästa sida
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7 Modellkörning 3 [2]

Tryck på Demografi och Kalibrering 1 för Dödsriskförändring och Fruktsamhetsförändring

Tryck på Spara; Tryck på Kör modell

Observera att födda och avlidna kan 
kalibreras automatiskt genom att trycka 
på Autokalibrering, som genomför 
kalibreringen mot statistik i databasen.  

Vi har inte valt denna funktion här, 
eftersom vi även vill kalibrera mot data 
som inte ligger inne i databasen (2018 
års statistik).  

Framskrivning med kalibrerat flytt- och födelsenetto
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7 Modellkörning 3 [3] Snabbrapport Befolkning

Resultatet för modellkörning 3 innebär att såväl födelsenetto som 
flyttnetto överensstämmer med statistiken för 2016, 207 och 2018. 

I SCB:s statistik definieras folkökningen som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets början och årets slut. Men, folkökningen i 
SCB:s statistik bestäms inte bara av årets födelse- och flyttnetto. 
Den innehåller också en justeringspost som avser födslar, dödsfall, 
in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. 

Det är förklaringen till att modellberäknad befolkning blir lägre än 
vad som redovisas i statistiken, t ex för år 2018  blir det en skillnad 
på 31 personer. 

Tills vidare kan vi i detta sammanhang se Modellkörning 3 som 
den slutliga framskrivningen av Blekinges befolkning 2016-2025. 

Vid en ”skarp” tillämpning av modellen finns anledning att granska 
och uppdatera scenarioantagandena.   

Nu ska vi övergå till delmodellerna Arbetsmarknad och Regional-
ekonomi. 
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Snabbrapport Arbetsmarknad

Snabbrapportens flik Sysselsättning ger en översikt av data för arbetsmarknaden, med 
statistik och modellberäkning. Data för alla variabler är aggregat över ålder, kön, 
födelseland och utbildning, där ålder ≥ 16 år. Tabellen har kompletterats med statistik 
för 2017 och 2018. Här och i fortsättningen utelämnas Modellkörning 1 och 2.

Modellberäknad sysselsatt dagbefolkning är summan av den efterfrågan på arbetskraft 
som beräknas i delmodell Regionalekonomi. Se beskrivning på nästa sida. I regionen är 
utbudet av arbetskraft  Sysselsatt nattbefolkning plus Inpendling minus Utpendling, 
där Sysselsatt nattbefolkning är Arbetskraftsutbudet minus Arbetslösa. Utbudet 
(Arbetskraftsutbudet och/eller Inpendling) anpassas för att balansera efterfrågan. 

2016 överskattas Sysselsatt dagbefolkning (efterfrågan) med 521 personer, som 
balanseras av att sysselsatt nattbefolkning överskattas med 270, att inpendling 
överskattas med 164, och att utpendling underskattas med 87 personer. Arbetskrafts-
utbudet och Arbetslösa överskattas kraftigt, med 1422 respektive 1152 personer. 

För att beräknad sysselsatt dagbefolkning ska överensstämma med statistiken ska vi i 
första hand förändra beräkningen i övriga delmodeller, vilket är nästa steg.

Några kommentarer till den kraftiga överskattningen av variablerna Arbetskraftsutbud och Arbetslösa. 

Det genomsnittliga arbetslöshetstalet (andelen Arbetslösa av Arbetskraftsutbudet) beräknas öka svagt från 2016  
års nivå, som ligger på ungefär samma nivå som statistiken 2015. Ökningen förklaras helt av att andelen födda i 
övriga världen av det totala arbetskraftsutbudet beräknas öka, och att arbetslöshetstalet för denna grupp är 
betydligt högre än för födda i Sverige/övriga Norden. I statistiken minskar däremot denna grupps andel av 
arbetskraftsutbudet mellan 2015 och 2016, vilket bidrar till att det genomsnittliga arbetslöshetstalet minskar. 

Att det modellberäknade arbetskraftsutbudet överskattas beror främst på att ökningen 2015-2016 av befolknings-
gruppen Födda i övriga världen har en annan sammansättning, med högre andel yngre personer, än vad som antas 
med den fixa parametern InflyttarfördelningRegion. 

7 Modellkörning 3 [4]
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7 Beräkning av sysselsatt dagbefolkning från år t-1 till år t

c

d

a

Sysselsatt dagbefolkning är summan av sysselsättning per bransch. (Vid aktiviteter, se kapitel 15, 
tillkommer sysselsatta i aktiviteter.) Antal sysselsatta i en bransch bestäms av branschens 
produktion och arbetsproduktivitet. Arbetsproduktiviteten, dvs. produktionsvärde per sysselsatt, 

ökar i takt med årlig produktivitetsförändring, parameter a.

Branschens produktion bestäms av den efterfrågan på branschens produkter som riktas mot 
regionens produktion. Övrig efterfrågan tillgodoses genom import från andra regioner och 
utlandet. Efterfrågan består av slutlig efterfrågan (konsumtion, investeringar, export) och 
insatsvaruefterfrågan (branschens produkter används som insatsvara i andra branscher). 

Delar av slutlig efterfrågan år t-1 skrivs fram till år t med exogena tillväxttakter, parametrar b; 
default beräknas privat och kommunal konsumtion endogent i modellen. (Alternativt skrivs även 
denna efterfrågan fram med  exogena tillväxttakter.)

Insatsvaruefterfrågan beräknas med fixa inputkoefficienter, parameter c.

Den efterfrågan på branschens produkter som riktas mot regionens produktion beräknas med 

respektive efterfrågan multiplicerad med självförsörjningsgraden, parameter d. Den efterfrågan 
som avser import från andra regioner multipliceras med (1-självförsörjningsgrad). Import från 

utlandet beräknas med fixa importkoefficienter, parameter e.

Parametrarna a och b, Alternativ 0, hämtas från nationellt scenario, i detta fall Konjunktur-
institutets referensscenario från september 2018, KI18. Undantaget är Tillväxttakt interregional 
export. För denna parameter saknas underlag från nationellt scenario. Defaultvärdet har satts till 
vad som bedöms vara ett rimligt startvärde. 

Övriga parametrar c, d och e är tekniska parametrar i Raps. 

Parametrar för tillväxttakt interregional export och parametrar för självförsörjningsgrad är mer 
osäkra än övriga parametrar.

e

b

b

b

b
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Snabbrapport Regionalekonomi

Snabbrapportens tabell i flik Regionalekonomi ger en översikt 
av försörjningsbalansen med statistik för 2015 och modell-
beräkning 2016-2025. Alla variabler är aggregat över 49 
branscher. En infogad kommentar beskriver hur BRP beräknas.  

Här har några av tabellens variabler utelämnats medan tabellen 
har kompletterats med förändringstal och några aktuella BRP-
data enligt SCB:s Regionalräkenskaper. Vidare har vi markerat 
om respektive variabel beräknas i modellen (endogent), eller 
med exogena tillväxttakter, eller både och. 

BRP-förändringen från basåret 2015 beräknas inte, eftersom  
projektet saknar statistik för utlandsimport och interregional 
handel. 

År 2017 beräknas BRP öka med 4,6%, medan BRP minskade 
med 0,2% enligt SCB:s Regionalräkenskaper. Överskattningen är 
sannolikt huvudorsaken till att ökningen av sysselsatt 
dagbefolkning överskattas. 

En granskning av tillväxttalen ger en antydan om vilka variabler som bidrar mest till att BRP överskattas. 

Den variabel som sticker ut är privat investering, som visar osannolikt hög tillväxt, 41,7% 2016 och 32,8% 2017. 
Vidare kan noteras att tillväxten för privat och kommunal konsumtion varierar på ett anmärkningsvärt sätt. 

I modellkörning 3 är dessa tre variabler beräknade endogent i modellen, men det är möjligt att genomföra 
beräkningen med exogena tillväxttakter/förutsättningar. I det följande går vi igenom dessa förutsättningar för 
respektive variabel och genomför sedan modellkörningar med dessa ändringar införda i modellen. 

7 Modellkörning 3 [5]
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8 Regionalekonomi och Bostadsmarknad [1] Bostäder och övriga privata investeringar

Som beskrevs ovan beräknas privata investeringar både endogent och exogent.  Den 
exogena beräkningen: Basårets investeringar skrivs fram med parametern Tillväxttakt 
privata investeringar. Alternativ 0 baseras på antaganden i aktuellt nationellt scenario, 
med samma parametervärde för alla branscher, i vårt fall framskrivning med faktor 1,0247, 
dvs. årlig tillväxt 2,47 %.

Den endogena beräkningen: I modellen 
beräknas bostadsinvesteringar, baserade på 
bostadsbyggande (data hämtas från 
Rapport Bostadsmarknad, här kompletterad 
med statistik för 2018) och produktions-
kostnad i genomsnitt per bostad för fler-
familjshus (Fbkost =2,12 MSEK) respektive 
småhus (Sbkost= 2,68 MSEK) (data hämtas 
från Parametrar Regionalekonomi). 
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8 Regionalekonomi och Bostadsmarknad [2] Beräkning av bostadsinvesteringar

Bostadsinvesteringar utgör en ansenlig del av basårets privata investeringar.  En 
beräkning med både exogen framskrivning av basårets investeringar och 
endogent beräknat bostadsbyggande blir därför en dubbelräkning.

För att undvika dubbelräkning finns två alternativ. Det ena är att i modell-
specifikationen välja alternativet ”Undanta bostadsbyggande i bygginvesteringar”. 
Nackdelen med detta alternativ är att bostadsinvesteringarna i regionen därmed 
kommer att öka i en takt (2,47% per år, enligt ovan) som kanske inte alls stämmer 
med det bostadsbyggande som har förutsatts för regionen.

I det andra alternativet, som är att föredra och som vi väljer här, beräknas 
bostadsinvesteringarna endogent, via bostadsbyggandet, och exkluderas från 
övriga bygginvesteringar som beräknas exogent.

(a) Börja med Rapport Nationella leveranser privat investering, och ta fram bas-
årets (2015) värden för totalsumma och för bransch 27 (SNI 41-43) Byggindustri. 

(b) Beräkna därefter värdet för basårets bostadsinvesteringar: Antal byggda 
bostäder (FBYGG, SBYGG) multiplicerat med produktionskostnad (Fbkost, Sbkost).

(a)

(b)
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Som beskrevs ovan görs en framskrivning av basårets privata investeringar med 
parametern Tillväxttakt privata investeringar, med samma parametervärde för 
alla branscher, i vårt fall årlig framskrivning med faktor 1,0247 (2,47 %). 
Eftersom bostadsinvesteringarna beräknas från bostadsbyggande ska dessa 
exkluderas från privata bygginvesteringar för att undvika dubbelräkning. 

För basåret 2015 blir privata bygginvesteringar exklusive bostadsinvesteringar 
enligt punkt (a) och (b) på föregående sida: 2579 - 516,2 = 2062,8. 

För 2016 blir motsvarande värde: 2062,8 X 1,0247 = 2113,8. I modellen görs 
dock framskrivningen med basårets värde inklusive bostadsinvesteringar. 

För att få ett korrigerat värde för privata bygginvesteringar justeras tillväxten 
ned från 1,0247 till 0,820 ( = 2113,8/2579) för bransch 27 år 2016. För 2017 
och övriga år görs inga justeringar av tillväxten. 

8 Regionalekonomi och Bostadsmarknad [3] Editering av tillväxttakter privat investering

• Gå till Parametrar, delmodell Regionalekonomi,  tryck på Parameteralternativ
• Kopiera Alternativ 0 KI 2018, skapa Alternativ 1 med lämpligt namn (Kalibrering 1)
• Tryck på Editera
• Gå till den öppnade excelfilen och genomför editeringen: För tillväxttakter privat 

investering, bransch 27, år 2016 ersätts befintligt värde 1,0247 med värdet 0,820 
• Importera
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8 Regionalekonomi och Bostadsmarknad [4]

Av tabellen på sid 31 framgår att det modellberäknade 
bostadsbyggandet är avsevärt högre än det faktiska 
bostadsbyggandet 2016-2018. Modellberäknat byggande 
innebär att  antal nya bostäder år t är lika med modell-
beräknat tillskott av antal hushåll år t, dvs. bostads-
byggandet är helt efterfrågestyrt utan fördröjning.             
(Vi återkommer till Bostadsmarknaden i Handbok 2). 

Alternativt bestäms bostadsbyggandet exogent, med 
parametrar för Planerat bostadsbyggande. Vi väljer detta 
alternativ som gör det möjligt att kalibrera mot det 
faktiska bostadsbyggandet 2016, 2017 och 2018.

• Gå till Parametrar, delmodell Bostadsmarknad,  tryck på 
Parameteralternativ för Planerat bostadsbyggande fler-
bostadshus eller småhus

• Markera Alternativ 1 som efter sista år med statistik 
skriver fram antalet byggda bostäder med ett genom-
snitt för de 5 senaste åren. (Alternativ 0, Default, har 
värdet noll, dvs. inga nya bostäder byggs.)

• Tryck på Editera
• Gå till den öppnade excelfilen och genomför 

editeringen, se nästa sida.

Planerat bostadsbyggande innehåller statistik till och med 
2017. 

• Klistra in statistik (faktiskt byggande) för år 2018. 
• För 2019-2015 används här befintliga parametervärden.
• Importera

Editering av exogent bostadsbyggande
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8 Regionalekonomi och Bostadsmarknad [5] Editering av exogent bostadsbyggande, forts.

Källa bostadsbyggande:

>> Statistikdatabasen  >> 
Boende, byggande och 
bebyggelse >> Nybyggnad av 
bostäder >> Nybyggnad, år 
>> Färdigställda lägenheter 
och rumsenheter i nybyggda 
hus efter region och hustyp. 
År 1975 - 2018 
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9 Modellkörning 4 [1] Exogent bostadsbyggande och kalibrerat tillväxttal

• Gå till Körning, kopiera Modellkörning 3 
• Redigera Modellkörning 4; börja gärna med beskrivande Anteckningar 
• Markera Alternativ 1=Kalibrering 1 för Tillväxttakter under Ekonomi och tryck på Spara
• Markera Exogent bostadsbyggande, Alternativ 1= Hist. bygg. för Bostadsbyggnadsplaner 

under Bostadsmarknad och tryck på Spara 
• Tryck på Kör modell
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9 Modellkörning 4 [2] Snabbrapport Regionalekonomi

År 2016 justeras privat investering ned med 2328 MSEK jämfört med Modellkörning 3, vilket medför att övriga variabler också hamnar på en lägre nivå. Notera att variablerna för 
konsumtion och investeringar avser Nationella leveranser; den del som kommer från den egna regionen beräknas med den uppskattade självförsörjningsgraden för respektive 
bransch. För bransch 27 Byggindustrin i Blekinge är det uppskattade värdet på denna parameter 0,7178; den nedjustering av bygginvesteringar 2016 som avser leveranser från 
byggindustrins produktion i regionen uppgår således till 0,7178 X 2328 = 1671 MSEK. 

Nedjusteringen av bygginvesteringarna beräknas medföra att BRP justeras ned med 1086 MSEK. BRP är regionens samlade förädlingsvärde; det samlade värdet på regionens 
bruttoproduktion kan uppskattas vara ungefär det dubbla. Det betyder att nedjusteringen med 1671 MSEK  beräknas medföra att den samlade bruttoproduktionen nedjusteras 
med runt 2 x 1086 = 2172 MSEK. Den s.k. produktionsmultiplikatorn för byggindustrin i Blekinge skulle därmed beräknas uppgå till cirka 2172/1671 = 1,3. 

Begreppen självförsörjningsgrad och multiplikator behandlas mer ingående i kapitel 15 nedan. 

Tillväxten för privat och kommunal konsumtion är negativ 2016 och varierar på ett oförklarligt sätt. Närmast ska vi belysa hur dessa variabler kan kalibreras. 

De variabler som beräknas med 
exogena tillväxttakter har 
samma värde i Modellkörning 3 
och 4 och är därför utelämnade 
i tabellen.

I Modellkörning 4 är nivå och 
tillväxt för privat investering på 
rimliga nivåer. Den höga till-
växten 2017 och 2018 förklaras 
av ökat bostadsbyggande (17% 
respektive 51 %). Därefter antas 
bostadsbyggandet ligga på en 
lägre och oförändrad nivå. 
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10 Privat konsumtion [1] Underlag för kalibrering

Den privata konsumtion beräknas med fixa budgetandelar av disponibel inkomst, som i 
Raps består av löneinkomster och transfereringar efter skatt. Default antas löne-
inkomsten per sysselsatt öka i samma takt som arbetsproduktiviteten i respektive 
bransch. Transfereringar (pensioner, barnbidrag, mm.) per capita (pensionär, osv. ) ökar 
i samma takt som den exogena reallöneutvecklingen. 

För att kalibrera privat konsumtion finns två alternativ:

1) Löneinkomsterna styrs med exogen reallöneutveckling;  2) Privat konsumtion 
beräknas med exogen tillväxttakt

Alternativ 2 är enklare men innebär att privat konsumtion inte påverkas av  förändrad 
ekonomisk aktivitet (förändrad sysselsättning).  

Alternativ 1 är mer krävande (vid kalibrering mot statistik) men behåller sambandet 
mellan privat konsumtion och ekonomisk aktivitet (förändrad sysselsättning). 

Vi väljer Alternativ 1.

Underlag för kalibrering hämtas från SCB:s Regionalräkenskaper och KPI,  (a) och (b). 
Disponibel inkomst 2015 (a) är högre än vad som visas i Raps (d), vilket främst förklaras 
av att kapitalinkomster och näringsinkomster är exkluderade i Raps. 

Privat konsumtion (c) bestäms av disponibel inkomst årlig tillväxt, eftersom vi antar att 
andel privat konsumtion av disponibel inkomst är oförändrad.

För 2016-2018 ska disponibel inkomst Raps (d) vara lika med (c) dividerat med 1,099. 
Divisionen beror på att de fixa budgetandelarna summerar till ett värde som på 
nationell nivå är 1,099 X Disponibel inkomst för basåret. 

Exogen reallöneutveckling 2016-2018 ska alltså ha värden som genererar disponibel 
inkomst enligt (d), och därmed privat konsumtion enligt (c).
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10 Privat konsumtion [2]

Vi ska kalibrera exogen reallöneutveckling med målet att disponibel 
inkomst i Raps ökar med 11,4% 2016, 2,5% 2017, och 2,3% 2018. För 
2019-2025 kalibreras mot årlig ökning av privat konsumtion per capita 
enligt nationellt scenario, KI18.

Disponibel inkomst ökar även utan reallöneutveckling, genom ökat  
antal sysselsatta och ökat antal personer som tar emot transfereringar. 
Men för dig som modellanvändare går det inte att säga hur stor denna 
ökning blir. 

Därför måste värdet på den exogena reallöneutvecklingen kalibreras 
fram med stegvisa test. 

I vårt fall hamnar vi på dessa acceptabla värden för exogen reallöne-
utveckling: 4,9% 2016, 1,6% 2017 och 1,4% 2018. För 2019-2025 sätts 
värdet 1,5% per år.

• Gå till parameter Exogen reallöneutveckling, kopiera alternativ 0 
Default till alternativ 1 (Kalibrering 1)

• Beskriv gärna alternativ 1

• Editera, dvs. ersätt befintliga värden med 0,049, 0,016 och 0,014 för 
2016, 2017 och 2018, och med 0,015 per år  för 2019-2025

• Importera 

Exogen reallöneutveckling
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11 Kommunal konsumtion [1] Underlag för kalibrering

Default används en skattad ekvation, där kommunens netto-
kostnad per capita förklaras av andelen äldre, andelen yngre, 
förvärvsfrekvens mm. Den kommunala konsumtionen fås 
genom att från nettokostnaden ta bort andelen socialbidrag 
(ekonomiskt bistånd) och övriga bidrag.

Ett alternativ till endogen beräkning är att sätta förändringen 
av kommunernas nettokostnad per capita exogent. 

Ett annat alternativ, som vi väljer här, är att sätta årlig tillväxt 
av regionens kommunala konsumtion per bransch exogent. 

För 2016-2017 kalibreras mot statistik (nettokostnader för 
kommuner och landsting): tillväxt 1,0235 år 2016, och 1,0157 
år 2017.

För 2018-2025 kalibreras mot nationellt scenario och 
framskrivningen av regionens befolkning: tillväxt 1,009 per 
år
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11 Kommunal konsumtion [2] Exogen kommunal konsumtion

• Gå till parameter Tillväxttakt kommunal konsumtion

• Alternativ 1 för tillväxttakter är redan skapat (vid kalibrering 
av privat investering)

• Avmarkera övriga variabler

• Editera, se nedan

• Importera 
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12 Modellkörning 5 [1] Exogen reallöneutveckling och exogen kommunal konsumtion

• Gå till Körning, kopiera Modellkörning 4 
• Redigera Modellkörning 5; börja gärna med beskrivande Anteckningar 
• Markera Exogen kommunal konsumtion, Alternativ 1=Kalibrering 1 för Tillväxttakter 

och tryck på Spara
• Markera Exogen reallöneutveckling, Alternativ 1=Kalibrering 1 och tryck på Spara 
• Tryck på Kör modell
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Statistik från SCB:s Regionalräkenskaper

Snabbrapport Regionalekonomi12 Modellkörning 5 [2]

I Modellkörning 5 är tillväxt för privat och kommunal konsumtion kalibrerad mot statistik och har 
rimliga värden, och i Modellkörning 4 kunde vi se att nivå och tillväxt för privat investering ligger 
på rimliga nivåer. Därmed har vi kalibrerat modellen för de variabler i försörjningsbalansen där 
det finns statistik att tillgå (i Raps eller i SCB:s databaser).

Vi kan dock notera att BRP för år 2017 och 2018 beräknas öka med 2,4% per år, medan tillväxten 
är -0,2% respektive 1,3% enligt SCB:s Regionalräkenskaper. Det pekar på att någon del av 
efterfrågan/produktion är överskattad, och/eller att någon del av importen är underskattad. 

För att belysa denna fråga ska vi titta på modellberäknad sysselsättning per bransch och jämföra 
med motsvarande statistik. 
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13 Sysselsatta per bransch [1]

Skapa rapport med variabeln Sysselsättning efter bransch. 

På nästa sida visas den redigerade rapporten med statistik (Modellkörning 0) 
och modellresultat (Modellkörning 5) för år 2015, 2016 och 2017. 

För att förstå differenserna mellan statistik och modellresultat ska vi först 
nämna de tre faktorer som bestämmer modellberäknad sysselsättning:

1. Samlad efterfrågan på branschens produkter. Den bestäms av slutlig efter-
frågan och efterfrågan på insatsprodukter.

2. Den del av efterfrågan som tillgodoses av regionens produktion; denna del 
bestäms av regionens självförsörjningsgrad för respektive bransch.

3. Regionens arbetsproduktivitet för respektive bransch, dvs. 
produktionsvärde per sysselsatt.

Differenser mellan modell och statistik

Om vi börjar med att titta på tabellen till vänster (varuproducerande branscher) är 
det endast sysselsättningen i bransch 20 (Industri för kontorsmaskiner o datorer) 
som hamnar på en märkbart högre nivå än statistiken. Men det är möjligt att denna 
överskattning handlar om att verksamheter har klassificerats om till bransch 41, 
Företagsservicefirmor, som har underskattats i modellberäkningen.

I tabellen till höger (tjänsteproducerande branscher) är den samlade bilden för 
bransch 25-45 att modellberäknad sysselsättning är lägre vad statistiken uppger. Det 
tyder inte på överskattad efterfrågan. 

För bransch 46-49, Offentlig sektor, är däremot modellberäknad sysselsättning 
kraftigt överskattad;  det gäller speciellt bransch 47 (blandad verksamhet) med en 
dubbelt så hög sysselsättning jämfört med statistiken för 2016 och 2017. 

Produktionen inom offentlig sektor avser främst kommunal och statlig konsumtion. 
Ingenting tyder på att denna efterfrågan skulle vara överskattad. Det är inte heller 
rimligt att arbetsproduktiviteten i offentlig sektor skulle ha minskat mycket kraftigt.

Den kraftigt överskattade sysselsättningen för den offentliga sektorns branscher 
måste därför förklaras av att självförsörjningsgraden är för hög, och/eller att övrig 
efterfrågan (än kommunal och statlig konsumtion) har överskattats.

Vi ska i nästa steg se hur modellen kan kalibreras för att åtgärda detta.  
Vi exemplifierar med bransch 47, och väljer att kalibrera övrig slutlig efterfrågan.  
(Värdet på självförsörjningsgraden för bransch 47 kan inte bedömas vara för högt.) 
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13 Sysselsatta per bransch [2] Tabeller i rapport
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13 Sysselsatta per bransch [3] Kalibrering av slutlig efterfrågan

Gå till Resultat, skapa och sammanställ rapporter med variabler enligt nedan. 

Slutlig efterfrågan som avser export och investeringar beräknas totalt uppgå till 
nästan samma värde som statlig och kommunal konsumtion. För att uppnå en 
hälften så stor sysselsättning för bransch 47 är det rimligt att den efterfrågan 
som avser export och investeringar får värdet noll. 

Kalibrera Alternativ 1 Tillväxttakter för aktuella parametrar: Sätt parameter-
värde lika med noll för år 2016.  Därmed kommer variablerna att få värdet noll 
för alla år 2016-2025.
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14 Modellkörning 6 [1] Kalibrering av slutlig efterfrågan per bransch 

• Gå till Körning, kopiera Modellkörning 5 
• Redigera Modellkörning 6; börja gärna med beskrivande Anteckningar 
• Markera Alternativ 1=Kalibrering 1 för Tillväxttakter och tryck på Spara
• Tryck på Kör modell

• Skapa rapport med variabeln Sysselsättning efter bransch. 
På nästa sida visas den redigerade rapporten med statistik och 
modellresultat (Modellkörning 6) för år 2015, 2016 och 2017. 

Kalibreringen av slutlig efterfrågan för bransch 47 medför, i jämförelse med Modell-
körning 5 år 2016, att antal sysselsatta i bransch 47 minskar med 1359 personer och 
att antal sysselsatta totalt minskar med 1399 personer.

Jämfört med statistiken har skillnaden för summa sysselsättning (bransch 1-49) 
minskat till knappt 500 personer 2016 och -21 personer 2017.

Kalibreringen av slutlig efterfrågan för bransch 47 är endast ett exempel. Vid en mer 
noggrann analys bör kalibreringen avse alla branscher för vilka modellberäknad 
sysselsättning påtagligt avviker från sysselsättning enligt statistiken. 

Ett kriterium för påtaglig avvikelse kan t ex vara att avvikelsen är större än +/- 10 pro-
cent eller +/- 100 sysselsatta. I tabellen skulle det innebära att slutlig efterfrågan 
justeras för bl a bransch 20, 23, 27-30, 41-49.  Det kan t ex vara rimligt att uppjustera 
byggindustrins (bransch 27) leveranser för privat, statlig och kommunal investering 
medan denna efterfrågan nedjusteras för branscher i offentlig sektor. Det bör tilläggas 
att interregional export  bedöms vara mer osäker än övrig slutlig efterfrågan och att 
denna variabel därför kan vara väl lämpad vid kalibrering av slutlig efterfrågan. 

Efter att dessa kalibreringar har genomförts, vid en tänkt mer noggrann analys, 
kvarstår mindre avvikelser mellan modellberäknad sysselsättning per bransch och 
statistik. Orsaken kan vara att arbetsproduktivitetens förändring är för hög/låg. 

Detta kan åtgärdas med funktionen Autokalibrering av sysselsättning, se bild nedan, 
som innebär att produktivitetens förändring justeras så att modellberäknad 
sysselsättning per bransch överensstämmer med statistiken. 
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14 Modellkörning 6 [2] Sysselsatta per bransch
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14 Modellkörning 6 [3] Autokalibrering av sysselsatta per bransch

Markera  denna ruta. 

(Har inte tillämpats i Modellkörning 6) 
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15 Aktiviteter [1] Skapa aktivitet; närliggande bransch och kommun

Funktionen Aktiviteter har främst syftet att kunna  analysera direkta och indirekta 
effekter av specifika händelser (”chocker”) i den regionala ekonomin, t ex att en ny 
verksamhet etableras eller att en befintlig verksamhet läggs ned. 

(a) För att skapa en ny aktivitet: Markera Aktiviteter, Tryck på +
(b) Beskriv aktiviteten. Vårt exempel är en bygginvestering, 500 MSEK. Tryck på Nästa.
(c) Ange mest närliggande bransch, byggindustri. Syftet är att kunna använda lämpliga 

parametrar för branschens genomsnitt. Tryck på Nästa.
(d) Ange den kommun där aktiviteten och dess direkta effekter äger rum. Indirekta 

effekter beräknas för regionen (Blekinge) och fördelas på kommuner i Eftermodell. 
(Fördelning på kommuner behandlas i Handbok 2.) Tryck på Nästa. 

(a)

(b) (c) (d)
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15 Aktiviteter [2] Skapa aktivitet; bruttoproduktion och sysselsatta

(e) I detta steg anges aktivitetens direkta effekt på bruttoproduktion 
och antal sysselsatta. I vårt exempel är bruttoproduktionen per år 
given av investeringen per år, men vi saknar information om antal 
sysselsatta.

• Om vi inte har information om antal sysselsatta i aktiviteten kan vi 
trycka på ”Estimera sysselsatta”. Då uppskattas antal sysselsatta 
med hjälp av branschens arbetsproduktivitet för respektive år. Vi 
väljer att uppskatta antal sysselsatta på detta sätt.

• Om vi istället hade haft information om antal sysselsatta i 
aktiviteten, men inte bruttoproduktion, skulle vi kunna trycka på 
”Estimera bruttoproduktion”. Då skulle bruttoproduktionen 
uppskattas på motsvarande sätt, med hjälp av branschens 
arbetsproduktivitet för respektive år.

Tryck på Nästa. 

(e)
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(f) (g)

15 Aktiviteter [3]

(f) Här anges lön per sysselsatt i aktiviteten. Om vi inte har
annan information väljer vi att trycka på ”Beräkna standard-
värden”. Det innebär att den genomsnittliga lönen (MSEK
per sysselsatt och år) sätts lika med vad som beräknats vara
branschens genomsnittslön för respektive år.

Tryck på Nästa.

(g) I detta steg anges hur många av de sysselsatta i aktiviteten som är inpendlare till regionen. Åter, utan
annan information använder vi standardvärden. Det innebär att andelen inpendlare sätts lika med
genomsnittet i regionen, dvs. andelen inpendlare av total sysselsatt dagbefolkning. Denna andel är 9,3
procent. Av statistik i Raps RIS framgår att andelen inpendlare av sysselsatta i byggindustrin är 9,6
procent år 2017. I vårt exempel är det därför acceptabelt att använda standardvärden.

Tryck på Nästa.

Kommentar till punkt (g), Inpendlare

Vid en ”skarp” tillämpning av aktiviteter 
finns det skäl att försöka klargöra hur väl 
de som är sysselsatta i aktiviteten kan 
matchas av ledig arbetskraft i regionen, 
t ex vad avser utbildning.  

En sådan analys kan kanske ge motiv för 
att inte använda standardvärden. 

Skapa aktivitet; lön per sysselsatt och inpendlare
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15 Aktiviteter [4] Skapa aktivitet; inflyttare och leveransandelar

(h) (i)

(h) Här anges hur många inflyttare aktiviteten kan förväntas
direkt ge upphov till; i vårt exempel antas noll inflyttare.
(Om aktiviteten avser en varaktig och specialiserad 
verksamhet, t ex  lokalisering av en myndighet, kan det vara 
rimligt att anta att en viss del av de sysselsatta är inflyttare.) 

Tryck på Nästa.

(i) Här anges leveranser från respektive bransch i regionen som andelar av aktivitetens produktionsvärde.
Vi använder standardvärden: inputkoefficient till byggindustrin multiplicerad med självförsörjnings-
graden för respektive bransch.
(Om aktiviteten i väsentligt avseende kan antas avvika från branschgenomsnittet kan det vara motiverat
att inte använda standardvärden.)

Tryck på Klar.

Kommentar till punkt (h), Inflyttare
Om det kan antas att en viss del av de 
sysselsatta i aktiviteten är inflyttare bör 
följande frågor beaktas:

• Hur många inflyttare per sysselsatt 
inflyttare, dvs. hushållets storlek i 
genomsnitt? Totalt antal inflyttare?

• Hur många fler bostäder behöver i så 
fall byggas? 

Om aktiviteten förväntas ge upphov till 
bostadsbyggande kan det hanteras med 
en kompletterande aktivitet, anknuten 
till byggindustrin. 

Den bruttoproduktion som genereras av 
denna bygginvestering kan beräknas på 
samma  sätt som på sid 32.
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15 Aktiviteter [5] Skapa aktivitet; avslutande kommentarer

Några avslutande kommentarer

• Om den händelse Du vill analysera handlar om att en ny verksamhet etableras kan det vara lämpligt att den representeras av flera
aktiviteter (t ex specifika aktiviteter med olika branschanknytning för planering, investering, drift).  Vi nämnde ovan 
bostadsbyggande som en kompletterande aktivitet när den primära aktiviteten antas generera inflyttare.

• Om den händelse Du vill analysera handlar om att en befintlig verksamhet upphör, t ex nedläggning av ett större arbetsställe, skapas 
aktiviteten på motsvarande sätt som steg [2] – [4], men med minustecken för Bruttoproduktion,  Sysselsatta, Inpendlare och 
Inflyttare. Minustecken för Sysselsatta och Inpendlare beräknas ge ett tillskott till Arbetslösa= -(Sysselsatta-Inpendlare); Minustecken 
för Inflyttare beräknas som Utflyttare.

• Om Du vill analysera en historisk händelse (efter år 2008) kan aktiviteter användas i s.k. Kontrafaktisk analys. Det kan handla om att 
analysera effekten av att lägga ned en verksamhet som faktiskt har etablerats under perioden, eller effekten av att lägga till en 
verksamhet som faktiskt har upphört under perioden.  Kontrafaktisk analys behandlas i Handbok 2.

När Du har tryckt på Klar visar 
denna bild skapade aktiviteter i 
projektet. Nästa steg är att göra 
en modellkörning som inkluderar 
aktiviteten och analysera dess 
effekter. 



55

15 Aktiviteter [6] Specifikation av modell inklusive Aktivitet

• Gå till Körning, kopiera Modellkörning 6  
• Redigera Modellkörning 7; börja gärna med beskrivande Anteckningar 

Vi väljer här att använda senaste modellkörning som jämförelse. Om vi endast är 
intresserade av aktivitetens effekter i relativa tal kunde vi ha valt någon av de 
föregående modellkörningarna som jämförelse.

• Gå till Aktiviteter och markera Inkludera aktiviteter
• Välj Aktivitet 1
• Tryck på Kör modell
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15 Aktiviteter [7] Modellkörning 7, Sysselsättningsmultiplikator

Vi tar fram en Snabbrapport Arbetsmarknad och jämför 
modellkörning 7 med modellkörning 6 för åren 2021, 2022 
och 2023, de år då aktiviteten äger rum.

Kvoten mellan ökad sysselsatt dagbefolkning (138, 227 och 
89 personer för respektive år) och sysselsatta  i aktiviteten 
(117, 194 och 77 för respektive år)  är aktivitetens 
sysselsättningsmultiplikator = ca 1,2. Det är även bygg-
industrins multiplikator i Blekinge eftersom alla parametrar 
är standardvärden, hämtade från byggindustrin. 

Aktiviteten ger alltså upphov till en indirekt effekt som 
uppgår till ca 20 procent av den direkta effekten. Den 
indirekta effekten består av två delar. Den ena är den 
sysselsättning som uppstår i produktionen av de varor och 
tjänster som används i aktivitetsproduktionen. 

Den andra är den sysselsättning som uppstår i produktionen 
av de varor och tjänster som hushållen efterfrågar till följd 
av de ökade inkomster som den ökade produktionen 
medför. Den andra delen benämns även inducerad effekt.

Den indirekta effekten år 2022 uppgår till 33 sysselsatta; på 
nästa bild ska vi se hur denna effekt är fördelad på olika 
branscher. I bilden därefter visas slutligen hur aktiviteten 
påverkar försörjningsbalansen.

Fråga vid ”skarp” analys: Hur väl kan de som är sysselsatta i aktiviteten matchas av ledig arbetskraft i regionen?
Vi kan först observera att den ökade efterfrågan på arbetskraft till följd av aktiviteten främst balanseras av  ett 
ökat arbetskraftsutbud i regionen. Balanseringen görs per utbildningsgrupp, 12 grupper. En granskning, baserad på 
en Rapport för arbetskraftsutbudet, indelat efter ålder, kön, födelseland och utbildning, skulle dock ge en vink om 
att en större del av aktivitetens efterfrågan på arbetskraft måste balanseras av inpendlare till regionen.

I en känslighetsanalys ersätts standardvärden för inpendlare med antagandet att hälften av de sysselsatta i aktivi-
teten är inpendlare. I en sådan känslighetsanalys minskar sysselsättningsmultiplikatorn från ca 1,2 till drygt 1,1, 
och den indirekta effekten år 2022 minskar från 33 till 26 sysselsatta, pga. lägre inducerad effekt (lägre andel av de 
inkomster som skapas i aktiviteten används i regionen).
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15 Aktiviteter [8] Modellkörning 7, Indirekt sysselsättningseffekt per bransch

Vi tar fram en Rapport för sysselsatta per bransch och jämför modellkörning 7 med 
modellkörning 6 för år 2022. 

I tabellen har vi ordnat branscherna efter den indirekta effektens storlek, dvs. differens 
mellan sysselsatta i modellkörning 7 och 6.  För de 15 branscher som är specificerade är 
branschens indirekta effekt större än 0,5 sysselsatta. För övriga 24 branscher summerar 
den indirekta effekten till 3,5 sysselsatta.

Vidare har vi i kolumn ”rang leveransandel” rangordnat de 15 branscherna efter 
storleken på branschens leveransandel, se punkt (i) sid 53.

Av de 15 branscherna återfinns de 8 branscher som har de största leveransandelarna 
till aktiviteten. Den indirekta effekten för dessa 8 grönmarkerade branscher summerar 
till drygt 21 sysselsatta, dvs. runt två tredjedelar av den totala indirekta effekten.

Övriga 7 branscher, t ex Hälso- och sjukvård, Hotell o restaurang, har relativt små 
leveransandelar till aktivitetens produktion, men relativt höga leveransandelar till 
hushållens privata konsumtion. Den indirekta effekten för dessa 7 branscher summerar 
till drygt 8 sysselsatta. Något förenklat kan man säga att detta är en ungefärlig 
uppskattning av aktivitetens inducerade effekt.

Vi kan observera att samtliga dessa 7 branscher är tjänsteproducerande branscher. 
Varuproducerande branscher har låga leveransandelar till hushållens privata 
konsumtion, dvs. huvuddelen av varukonsumtionen är import från andra regioner och 
import från utlandet. 
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15 Aktiviteter [9]

Vi tar fram en Snabbrapport Regionalekonomi och jämför 
modellkörning 7 med modellkörning 6.  

I tabellen har vi utelämnat alla variabler som inte påverkas av 
aktiviteten, dvs. alla variabler som beräknas med exogena 
tillväxttakter. Vi har kompletterat tabellen med några beräk-
ningar, gråmarkerade.

Observera att effekten på varuinsats utlandsimport och varu-
insats interregional import endast avser import till följd av 
aktivitetens indirekta effekter på produktionen. 

Vi kan se att aktivitetens effekter på privat konsumtion upp-
går till 65 Mkr år 2022 (Leveranser privat konsumtion, totalt). 
Denna effekt uppstår till följd av de inkomster som skapas i 
aktivitetens produktion, och de inkomster som skapas i den  
produktion som är en indirekt effekt av aktiviteten. 

Av Regionala leveranser privat konsumtion kan vi utläsa att 
av den totala effekten på privat konsumtion år 2022, 65 Mkr, 
riktas endast 26 Mkr, 40 procent, mot regionens produktion.

Modellkörning 7, Indirekt effekt på försörjningsbalans


