
Appendix 1.1 
Källkod för att importera data från Excel till R med tillhörande funktioner som gör 

detta möjligt 

#Del I - Importera samt strukturera Exceldatafiler till R. 
 
 
#Funktion som låter oss välja en sparad excelfil på datorn som vi vill import
era till R. 
FyllLista <- function(blad){ 
  testet <- loadWorkbook(file.choose(), create = T) 
   
  read_testet <- readWorksheet(testet,blad, header = F) 
  read_testet 
} 
 
#Funktioner som placerar de data vi importerar från Excel på rätt plats i vår
a matriser.  
#start(1,1) betyder att första datat placeras på rad samt kolumn ett, dir=(1,
1) innebär att data två placeras en rad och en kolumn från data ett osv.  
 
insert.diag <- function(A,b,start=c(2,1),dir=c(1,1)) { 
  sq <- seq_along(b)-1 
  indices <- sapply(1:2,function(i) start[i] +dir[i]*sq) 
  stopifnot(all(indices>0)) 
  stopifnot(all(indices[,1]<=nrow(A))) 
  stopifnot(all(indices[,2]<=ncol(A)))   
  A[indices]<-b 
  A 
} 
 
insert.diag2 <- function(A,b,start=c(1,1),dir=c(1,0)) { 
  sq <- seq_along(b)-1 
  indices <- sapply(1:2,function(i) start[i] +dir[i]*sq) 
  stopifnot(all(indices>0)) 
  stopifnot(all(indices[,1]<=nrow(A))) 
  stopifnot(all(indices[,2]<=ncol(A)))   
  A[indices]<-b 
  A 
} 
 
 
#Matriserna som ska fylla "andra kvadranten" i våra Lesliematriser skapas.  
#Importera excelfilen "Till R A - Man1". 
#De 46 matriserna sparas i en lista vid namn "amlista".  
 
 



 
amlista <- list() 
i <- 1 
t <- 46 
while (i < t+1) { 
   
   
  at <- FyllLista(i) 
   
  at <- as.matrix(at) 
   
  amlista[[i]] <- at 
  i = i+1 
  xlcFreeMemory() 
   
} 
 
#Matriserna som ska fylla "fjärde kvadranten" i våra Lesliematriser skapas.  
#Importera excelfilen "Till R A - Kvinnor1". 
#De 46 matriserna sparas i en lista vid namn "fklista". 
 
 
fklista <- list() 
i <- 1 
while (i < t+1) { 
  fkt <- FyllLista(i) 
   
  fkt <- as.matrix(fkt) 
   
  fklista[[i]] <- fkt 
  i = i+1 
  xlcFreeMemory() 
   
} 
 
#Slå ihop fyra matriser till stora Lesliematriser med hjälp av cbind samt rbi
nd.  
#Två tomma matriser skapas som slås ihop  med de två vi skapat ovan. 
#Alla celler som är tomma/NA ersätts med nollor. 
#De 46 Lesliematriserna sparas i en lista vid namn "leslista". 
 
VN <- matrix(NA,742,742) 
HU <- matrix(NA,742,742) 
leslista <- list() 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  VU <- amlista[[i]] 
  HN <- fklista[[i]] 
   



  upper <- cbind(VU,HU) 
  lower <- cbind(VN,HN) 
   
  leslie <- rbind(upper,lower) 
  leslie[is.na(leslie)] <- 0 
  leslista[[i]] <- leslie 
   
  i = i+1 
} 
 
#Matriserna innehållande medellivslängd för män skapas.  
#Importera excelfilen "Till R A - Man2". 
#De 46 matriserna sparas i en lista vid namn "mlmlista". 
 
LeslieMLVU2 <- matrix(NA,742,742) 
mlmlista <- list() 
i <- 1 
t <- 46 
while (i < t+1) { 
   
   
  at <- FyllLista(i) 
   
  matrixMLVU2 <- as.matrix(at) 
  vecMLM2 <- matrixMLVU2[,1] 
   
  mlmlista[[i]] <- insert.diag(LeslieMLVU2,vecMLM2) 
   
  i = i+1 
  xlcFreeMemory() 
   
} 
 
 
#Matriserna innehållande medellivslängd för kvinnor skapas.  
#Importera excelfilen "Till R A - kvinnor2". 
#De 46 matriserna sparas i en lista vid namn "mlklista". 
 
LeslieMLHN2 <- matrix(NA,742,742) 
mlmlista <- list() 
i <- 1 
t <- 46 
while (i < t+1) { 
   
   
  at <- FyllLista(i) 
   
  matrixMLHN2 <- as.matrix(at) 
  vecMLK2 <- matrixMLHN2[,1] 
   



  mlklista[[i]] <- insert.diag(LeslieMLHN2,vecMLK2) 
   
  i = i+1 
  xlcFreeMemory() 
   
} 
 
#Slå ihop fyra matriser till stora Lesliematriser innehållande data om medell
ivslängd med hjälp av cbind samt rbind.  
#Alla celler som är tomma/NA ersätts med nollor. 
#De 46 Lesliematriserna sparas i en lista vid namn "medelfolkmängd". 
 
medelfolkmängd <- list() 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  VU2 <- amlista[[i]] 
  HN2 <- fklista[[i]] 
   
  upper2 <- cbind(VU2,HU) 
  lower2 <- cbind(VN,HN2) 
   
  leslie2 <- rbind(upper2,lower2) 
  leslie2[is.na(leslie2)] <- 0 
  medelfolkmängd[[i]] <- leslie2 
   
  i = i+1 
} 
 
#Fyll en lista av vektorer med invandring för män 
#Importera excelfilen "Invandring man". 
#De 46 vektorerna sparas i en lista vid namn "imlista". 
 
LeslieIM <- matrix(NA,742,1) 
imlista <- list() 
 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  im <- FyllLista(i) 
   
  testIM <- im[,1] 
   
  imlista[[i]] <- insert.diag2(LeslieIM,testIM) 
   
  i = i+1 
   
  xlcFreeMemory() 
} 
 



#Fyll en lista av vektorer med invandring för kvinnor. 
#Importera excelfilen "Invandring kvinnor". 
#De 46 vektorerna sparas i en lista vid namn "iklista". 
 
LeslieIK <- matrix(NA,742,1) 
iklista <- list() 
 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  ik <- FyllLista(i) 
   
  testIK <- ik[,1] 
   
  iklista[[i]] <- insert.diag2(LeslieIK,testIK) 
   
  i = i+1 
   
  xlcFreeMemory() 
} 
 
# Fyll en vektor med invandring för både män och kvinnor 
#De 46 vektorerna sparas i en lista vid namn "invandringMK". 
 
invandringMK <- list() 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  MenI <- imlista[[i]] 
  KvinnorI <- iklista[[i]] 
   
   
  invandringfull <- rbind(MenI,KvinnorI) 
   
  invandringMK[[i]] <- invandringfull 
   
  i = i+1 
} 
 
#Fyll en vektor med hela svenka populationen år 2014. 
#Importera excelfilen "Pop2014". 
#Vektorn sparas under namnet "Pop2014". 
 
LesliePop <- matrix(NA,1484,1) 
 
testet <- loadWorkbook(file.choose(),create = T) 
 
read_testet <- readWorksheet(testet,2, header = T) 
 
pop <- read_testet[,1] 



 
Pop2014 <- as.matrix(pop) 
 
#Fyll en lista med matriser för fruktsamhetstal. 
#Importera excelfilen "FertNy Korr1 (2)". 
#Matriserna sparas i en lista vid namn "fruktlista". 
 
Fert2 <- matrix(NA,1484,742) 
fruktlista <- list() 
t <- 46 
i <- 1 
 
while (i < t+1) { 
  Fert2 <- FyllLista(i) 
   
  Fert2[is.na(Fert2)] <- 0 
  Fert2 <- as.matrix(Fert2) 
  fruktlista[[i]] <- Fert2 
   
  i = i+1 
   
  xlcFreeMemory() 
} 
 
#Fyll en lista med matriser för fruktsamhetstal strukturerad på det sätt vi v
ill med nollor på de första 742 kolumnerna. 
#Matriserna sparas i en lista vid namn "fruktlista2". 
 
i = 1 
fruktlista2 <- list() 
nollmatris <- matrix(NA,1484,742) 
nollmatris[is.na(nollmatris)] <- 0 
 
while (i < t+1){ 
  frukt <- fruktlista[i] 
  frukt <- matrix(unlist(frukt), ncol = 742, byrow = F) 
  fruktfull <- cbind(nollmatris,frukt) 
  fruktlista2[i] <- list(fruktfull) 
   
  i = i + 1 
} 

 

 

 

 

 



Appendix 1.2 
Källkod för att producera prognoser för den svenska befolkningen mellan 

tidsintervallet 2015-2060 
#Del II - Skapa prognoser för befolkningsmängden i Sverige. 
 
 
#Funktion som skapar befolkningsmängdsprognoser mellan intervallet 2015-2060 
och sparar  
#varje prognos i en lista vid namn "Poplistfull". 
 
Skapaprognoser <- function(){ 
  h = 46 
  t = 1 
   
   
  #Poplistfull töms på alla prognoser vid anrop av funktionen. Detta för att 
skapa en ny prognos. 
   
  Poplistfull <<- list() 
   
  #Hämtar ut rätt Lesliematris samt populationsprognos för år "i" från listan 
där matriserna sparats. 
  #Matriserna "unlistas" från listorna de finns i så de blir matriser man kan 
göra räkneoperationer med. 
   
  while(t < h+1){ 
    A <<- leslista[t] 
    #Första året ska n(0), år 2014, användas för beräkning. Annars hämtas för
egående års prognos ut 
    #ur en lista vid namn "Poplistfull". 
    if(t == 1){ 
      n <- Pop2014 
    } 
    else{ 
      n <- Poplistfull[t-1] 
       
    } 
     
    A <<- matrix(unlist(A), ncol = 1484, byrow = F) 
    n <- matrix(unlist(n), ncol = 1) 
     
     
     
    #Multiplicering av A(t) med n(t), resulterar i antalet individer som är k
var i populationen vid årets slut. 
     
    POPvec <<- A%*%n 
     



    #Hämta ut matris M(t) som multipliceras med n(t) som resulterar i en vekt
or, m(t), som 
    #är medelfolkmängden under året i varje kohort. 
     
    M <<- medelfolkmängd[t] 
    M <<- matrix(unlist(M), ncol = 1484, byrow = F) 
     
    mt <<- M%*%n 
     
    #Hämtar ut fruktsamhetsmatrisen F(t) som multipliceras med m(t), resulter
ar i antalet nyfödda under året 
    #av personer som fanns i Sverige i början av året 
    Fr <<- fruktlista2[[t]] 
     
    Frvec <<- Fr%*%mt 
     
     
     
     
    #Andelen pojkar respektive flickor beräknas 
    Frvec[1] <<- Frvec[1]*0.51 
    Frvec[743] <<- Frvec[743]*0.49 
    #Adderar nyfödda till populationen 
    POPvec <<- POPvec + Frvec 
     
     
     
    #Vektor med antalet individer som invandrar under året tas fram och adder
as till populationen 
    inv <<- invandringMK[t] 
    inv <<- matrix(unlist(inv),ncol = 1, byrow = F) 
     
    inv <<- inv 
    POPvec <<- POPvec+inv 
     
    #Prognosen sparas i listan "Poplistfull", som används vid nästa års uträk
ning. 
     
    Poplistfull[t] <<- list(POPvec) 
     
    t = t+1 
     
  } 
   
   
} 
 
#Anropa funktionen som skapar alla prognoser för års-intervallet 2015-2060 
 
Skapaprognoser() 



Appendix 1.3 
Källkod för funktion som vid anrop returnerar folkmängden det angivna året inom 

tidintervallet 2015-2060 
#Del III - Hämta ut befolkningsmängden i Sverige ett givet år. 
 
 
#Funktion som snabbt hämtar ut år "t":s befolkningsmängd 
 
Hämtaprognos <- function(t){ 
   
  if(2014<t & t<2061 & is.numeric(t)){ 
     
    #Trimmar så att 2015 blir 15, 2016 blir 16 osv. 
    t <- substr(t,3,nchar(t)+2) 
    t <- as.numeric(t) 
     
    #En switch-sats som gör att 2015 blir index 1 i listan som hämtar ut önsk
ad prognosen, 2016 blir 2 osv så att det på ett smidigt sätt går att skriva i
n önskat prognosår och få ut önskad prognos. 
    t <- switch(t-14, 
                1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
                20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 
                36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 
    ) 
     
     
    Poplist <<- matrix(unlist(Poplistfull[t]), ncol = 1, byrow = F) 
     
    prognos <<- sum(Poplist) 
    prognos 
  } 
   
  #Anger man ett intervall utanför år 2015-2060 får man ett felmeddelande. 
  else{ 
    print("Ange ett år inom intervallet 2015-2060") 
  } 
   
  #Funktionen stängs. 
} 
 
#Anropa funktionen som returnerar ett värde i form av predikterad befolknings
mängd ett angivet år. 
 
Hämtaprognos(2060) 



Appendix 1.4 
Källkod för funktionen som gör de uträkningar som behövs för att utföra en 

känslighetsanalys på prognoser med avseende på parametern invandring 

#Del IIII - Känslighetsanalys. 
 
 
sensb <- function(){ 
  s=1 
  Iw <<- diag(742) #Enhetsmatris 
   
  sensblist <<- list()#Lista för känslighetsmatriserna 
  while(s<47){#Yttre loop som itererar över s 
    t = s 
    #Nedan skapas två nollmatriser för varje kön som är känsligheten för n(0) 
    resf <<- matrix(0,742,742) 
    resm <<- matrix(0,742,742) 
     
    while (t < 47) {#Inre loop som itererar över t 
      #Hämtar ut A(t) och tar ut värdena för respektive kön till egen matris 
      A <<- leslista[[t]] 
      amtf <<- A[,-(1:742)] 
      amtf <<- amtf[-(1:742),] 
      amtm <<- A[-(743:1484),] 
      amtm <<- amtm[,-(743:1484)] 
       
      #Hämtar ut F(t) och skapar matris för (1-fi)*F(t) samt fi*F(t). fi som 
i den grekiska bokstav 
      fert <<- fruktlista2[[t]] 
      fmt <<- fert[-(743:1484),] 
      fmt <<- fmt[,-(1:742)] 
      fmt <<- fmt*0.51 
      fertf <<- fmt*0.49 
       
      #If-sats för om s är skiljt från t, annars ska enhetsmatris adderas 
      #Formlerna (2) och (3) beräknas och resultatet sparas för varje kön 
      if(s!=t){ 
        resm <<- amtm%*%resm + fmt%*%resf   
        resf <<- (amtf + fertf)%*%resf 
         
      }else{ 
        resm <<- Iw 
        resf <<- Iw 
      } 
       
      t = t+1 
    }#Stänger inre loopen då vi itererat över alla t för ett s 
    #Adderar resultaten för de båda könen för att få för totala populationen 
och sparar i lista 



    res <<- resm+resf 
    sensblist[s] <<- list(res) 
     
    s = s+1 
  }#stänger yttre loopen då vi itererat över alla t för alla s 
   
   
  #Nedan tar vi fram totala känsligheten för alla åldersklasser 
  i = 1 
  senslistk <<- list() #Lista där vektorer för känsligheten vid år 2060 i all
a kohorter för alla s sparas 
  #Vektorerna tas fram i loop nedan 
  while (i<length(sensblist)+1) { 
    sensveck <<- rowSums(sensblist[[i]]) 
    senslistk[i] <<- list(sensveck) 
    i = i + 1 
  } 
  i = 1 
  sensvec <<- matrix(0,742,1) #Initierar en vektor 
  #Adderar alla vektorer så totala känsligheten för alla kohorter finns i en 
vektor 
  while (i<length(senslistk)+1) { 
    sensvec <<- sensvec + senslistk[[i]]  
    i = i + 1 
  } 
   
  sensveclista <- list() 
  i = 1 
  #Koden nedanför adderar känsligheten för åldersklasser från olika  
  #födelselandsgrupper och sparar i en lista. 
  #I matrisen genomförs det genom att addera varje 106:e rad. 
  while (i < 107) { 
     
    z = i 
    res1 <<- 0 
    while (z < length(sensvec)+1 ) { 
       
      res1 <<- res1 + sensvec[z] 
       
      z = z + 106 
    } 
     
    sensveclista[i] <<- list(res1) 
     
    i = i + 1 
     
  } 
} 
 



#Plottar känsligheten för ålderskohorterna i en graf 
 
t = 1 
känslighet <- vector("numeric") 
ålder <- c(0:105) 
while (t < length(sensveclista)+1) { 
  a<-sum(unlist(sensveclista[t])) 
  känslighet <- append(känslighet,a) 
  t = t+1 
} 
plot(ålder, känslighet, xlab = "Ålder", ylab = "Känslighet", type = "l", col 
= "red", 
      ylim=c(30,130), xaxs="i", yaxs = "i") 

 


