– ett regionalt analysoch prognosverktyg

Det kan du göra i rAps
Regionalt analys- och prognossystem (rAps) bygger på en databas med regionalt fördelad statistik.
Statistiken är uppdelad på områden som befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och regional ekonomi.
Systemet kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser
och prognoser möjliga:
• statiska nulägesbeskrivningar
• dynamiska utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar
och prognostiserade framtidsutsikter
• regionalt jämförande beskrivningar
• grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
• analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
• regionala simuleringar och konsekvensanalyser

Ett system i två delar
rAps är ett tvådelat system som består av en internetdatabas
och en prognosdatabas. Internetdatabasen ger användaren
snabb, enkel och lättillgänglig tillgång till den senaste regionala statistiken. Dessutom finns här möjligheten att arbeta
med både funktionella och administrativa regionala indelningar som kommuner, län och FA-regioner.
Prognosverktyget är uppbyggt kring fem delmodeller som
länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi,
bostadsmarknad och en kommunal eftermodell. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s
demografiantagande och långtidsutredningens antaganden
om produktivitetsutveckling per bransch. Tillsammans med
ett antal justerbara parametrar kan rAps skapa prognoser
och alternativa scenarion på regional nivå. Dessa kan ge en
förståelse för olika regioners förutsättningar och för vilka
effekter olika scenarier kan komma att få. I nuvarande version av rAps sträcker sig tidshorisonten fram till år 2030.
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Så används rAps idag
rAps används av regionala aktörer som regionförbund, länsstyrelser och kommuner,
statliga myndigheter, privata konsultföretag samt svenska universitet och högskolor.
rAps användargrupp består av ett 40-tal organisationer vilka använder systemets båda delar.
Kommunala och regionala användare använder systemet i huvudsak för att studera den
egna regionens utveckling i förhållande till jämförbara kommuner eller referensområden.
Stora regioner och statliga institutioner arbetar i större utsträckning även med modellsimuleringar.
Systemperspektivet på regionen i kombination med detaljrikedomen i rAps statistik gör
prognos-verktyget till ett värdefullt instrument för regionala analyser.

Börja använda rAps
En licens för att använda rAps kostar 25 000 kronor per år och gäller för en organisation.
Detta innebär att det i en organisation med en licens kan finnas ett obegränsat antal användare
av systemet.
För att få en licens skickar du en förfrågan till: raps@tillvaxtanalys.se
För mer information, se: www.tillvaxtanalys.se/raps
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Regionernas arbetskraftsförsörjning
En analys av nuvarande och framtida kompetens- och

Prognoser för länets kommuner 2009-2030
Författare: Christer Carmegren

arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner
Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera
nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i
Sveriges FA-regioner. I uppdraget ingår även att belysa hur eventuella obalanser kan motverkas.
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