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1.1 INLEDNING
1.2 BAKGRUND
I denna rapport beskrivs förutsättningar, metoder och ett urval resultat vid
stor uppdatering av socioekonomiska indata till modellsystemet Sampers
(prognosår 2040 och 2065). Indata baseras på senast tillgängliga
makroekonomiska scenario, i detta fall ett scenario som Konjunkturinstitutet
(KI) tagit fram för Energimyndigheten i september 20181. Scenariot kallas
nedan KI 2018. Vidare är det viktigt att beakta inomregional planering, där så
är möjligt och lämpligt.
Utgångspunkten för nedbrytningen till inomkommunal nivå är den redan
tillgängliga nedbrytningen av KI 2018 till län och kommun för perioden fram
till 2040. Denna nedbrytning redovisas i Tillväxtverkets rapport ”Flerregionalt
scenario 2015–2040 Framskrivning av regional utveckling baserad på
Konjunkturinstitutets Referensscenario från september 2018”.
Metodbeskrivningen av nedbrytningen på regional nivå i denna rapport är till
stora delar hämtad från ovan nämnda rapport.
Referensscenariot i KI 2018 går fram till år 2050 (nedbrytningen till 2040)
medan den befolkningsframskrivning som scenariot utgår från sträcker sig
betydligt längre. Beräkningen av indata för år efter 2040 baseras därför på
SCB:s befolkningsframskrivning från 2018 till år 2065 som enda förutsättning
(ramvillkor) på nationell nivå. Basåret för nedbrytningarna på inomkommunal
nivå är 2016, därför kommer detta år att redovisas som nuläge, förutom i
referenser till KI 2018 som har 2015 som basår.

1.3 BEFOLKNING PER LÄN, NY OCH TIDIGARE
FRAMSKRIVNING
De socioekonomiska indata som tagits fram till hösten 2019 är en
uppdatering av de indata som togs fram till hösten 20152. Dessa indata från
2015, som Trafikverket för närvarande använder, var en uppdatering som
främst motiverades av nya prognoser för den framtida folkmängden men
även av en ny långtidsutredning, LU15.
De indata som nu tagits fram, 2019 års indata, baseras på SCB:s
framskrivning från 2018 som innebär att Sveriges folkmängd växer betydligt
snabbare än i framskrivningen från 2014 som ligger till grund för 2015 års
indata. Total befolkning i riket och per län för respektive framskrivning visas i
Tabell 1.

Se von Below et al, ”Långsiktiga prognosförutsättningar till Energimyndighetens
långsiktsscenarier”, Dnr. 2018–044, Konjunkturinstitutet 2018.
2 Se ”Socioekonomiska indata för prognosår 2040 och 2060 – teknisk dokumentation
för indata till Samgods och Sampers, TRV 2015/81019 Teknisk dokumentation
Version 2015-09-30”.
1
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Tabell 1 Total befolkning per län, statistik 2016 samt framskrivning för prognosår 20402060/2065 enligt 2015 års indata och 2019 års indata
Län

2016

2040

2060

2040

2060

2015 års indata

2019 års indata

2065

--------------------------------

-------------------------------------------------

2 269 100

2 834 000

3 249 900

2 907 200

3 203 400

3 269 000

03 Uppsala

361 400

418 000

435 600

422 600

458 600

468 000

04 Södermanlands

288 100

306 700

331 900

339 400

377 700

388 000

05 Östergötlands

452 100

483 400

508 900

497 300

519 800

525 700

06 Jönköpings

352 700

360 400

363 300

400 500

431 300

439 500

07 Kronobergs

194 600

200 500

201 200

226 700

244 800

249 400

08 Kalmar

242 300

226 200

217 000

256 500

263 200

265 700

09 Gotlands

58 000

57 000

49 700

56 500

55 200

55 200

10 Blekinge

158 500

148 600

148 500

172 400

180 900

183 300

1 324 600

1 583 000

1 737 700

1 618 200

1 790 700

1 834 800

320 300

364 600

407 000

384 000

432 300

445 800

1 671 800

1 818 000

1 904 000

1 919 400

2 021 700

2 046 100

17 Värmlands

279 300

263 500

252 700

286 100

288 000

289 500

18 Örebro

294 900

310 100

319 800

335 000

364 800

372 700

19 Västmanlands

267 600

281 500

291 600

304 700

327 900

333 700

20 Dalarnas

284 500

275 200

258 400

291 800

292 600

293 600

21 Gävleborgs

284 600

274 300

269 600

295 400

299 500

301 300

22 Västernorrlands

245 600

240 900

229 700

245 200

240 500

240 000

23 Jämtlands

128 700

128 500

113 600

127 000

122 300

121 400

24 Västerbottens

265 900

277 400

264 100

271 400

268 800

268 600

25 Norrbottens

250 600

242 000

215 500

238 300

223 800

221 300

9 997 200

11 093 800

11 769 700

11 595 700

12 407 900

12 612 600

01 Stockholms

12 Skåne
13 Hallands
14 V:a Götalands

Riket

Enligt den framskrivning som ligger till grund för 2019 års indata förväntas
rikets folkmängd vara drygt 500 000 större år 2040 och drygt 600 000 större
år 2060, jämfört med den tidigare framskrivningen som 2015 års indata
baseras på. Denna uppjustering av den nationella befolkningsprognosen
beror i huvudsak på antaganden om en större nettoinvandring till Sverige. En
annan delförklaring är att 2014 års prognos underskattade nettoinvandringen
för åren 2014–2017 med 85 000 personer. Uppjusteringen av prognosen på
nationell nivå medför att också befolkningen på länsnivå i de flesta fall ligger
på en högre nivå i den nya framskrivningen, både 2040 och 2060.
På regional nivå kan skillnaderna i befolkningsutveckling mellan den nya och
den tidigare framskrivningen förklaras av flera faktorer, utöver att prognosen
på nationell nivå har uppjusterats. En förklaring är att utvecklingen fram till
det nya basåret 2016 har varit en annan än vad som förutsattes i den tidigare
framskrivningen, som hade basår 2013. En annan förklaring är att den metod
som används för att göra befolkningsframskrivningen på regional nivå inte är
exakt densamma som vid den tidigare framskrivningen. Den sammantagna
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effekten av dessa faktorer kan på länsnivå belysas med ledning av hur
länens andel av rikets folkmängd förändras vid en jämförelse mellan den nya
och den tidigare framskrivningen. Den största förändringen för ett enskilt län
är att Stockholms läns andel blir 0,5 procentenheter lägre år 2040 och 1,8
procentenheter lägre 2060, vid en jämförelse mellan länets andel i den nya
och den tidigare framskrivningen.
Totalt innebär den nya framskrivningen att 1,8 procent av befolkningen år
2040 omfördelas mellan länen, i jämförelse med den tidigare
framskrivningen. År 2060 är motsvarande omfördelning 4,8 procent. Den nya
framskrivningen innebär därmed att befolkningens fördelning på län endast
måttligt avviker från fördelningen enligt den tidigare framskrivningen år 2040
men något mer år 2060. Det som främst skiljer är hur Stockholms andel av
rikets befolkning ändras mellan 2040 och 2060. I den nya framskrivningen är
ökningen betydligt mindre, 0,8 procentenheter istället för 2,1.
En annan slutsats är att befolkningens omfördelning mellan länen enligt den
nya framskrivningen ligger väl i linje med den historiska omfördelningen.
Mellan 2016 och 2040 beräknas Stockholms läns andel öka med 2,4
procentenheter och totalt beräknas 6,5 procent av befolkningen omfördelas
mellan länen. Även mellan 2000 och 2016 ökade Stockholms läns andel med
2,2 procentenheter, och omfördelades 6,3 procent mellan länen. De län som
2016–2040 och 2040-2065 beräknas växa respektive krympa som andel av
rikets befolkning är i stort sett samma län som hade växande respektive
krympande andelar mellan 2000 och 2016.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ NATIONELL
NIVÅ
2019 års indata för prognosår 2040 utgår från referensscenariot i KI 2018,
med demografiska förutsättningar enligt SCB:s befolkningsframskrivning från
20183. Vidare ligger denna befolkningsframskrivning till grund för de indata
som avser prognosår 2065. Vid en beskrivning av de nationella
förutsättningarna för 2019 års indata är det därför naturligt att börja med
några kompletterande uppgifter angående SCB:s befolkningsframskrivning,
för att därefter beskriva referensscenariot i KI 2018.

2.1 SCB:S BEFOLKNINGSPROGNOS 2018, JÄMFÖRT
MED 2014
Enligt SCB:s befolkningsprognos 2018 kommer Sveriges folkmängd år 2040
att uppgå till drygt 11 596 000 invånare vilket är drygt 500 000, eller 4,5
procent fler jämfört med den tidigare framskrivningen från 2014 som ligger till
grund för 2015 års indata till Sampers. År 2065 beräknas folkmängden
uppgå till nästan 12 613 000 invånare enligt 2018 års framskrivning, vilket är
drygt 700 000, eller 6 procent fler jämfört med den tidigare framskrivningen.
Figur 1

Sveriges befolkning 2018-2065, enligt prognoser 2018 och 2014. Källa: SCB
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Vid en gruppering av befolkningen i tre ålderskategorier framgår att
differensen jämfört med 2014 års framskrivning fram till 2040 främst avser
ålderskategorierna 0-19 och 20-64 år. Förklaringen ligger främst i en större
nettoinvandring för åldersgruppen 20-64 år. I och med att det därmed blir ett

3

Inom den officiella statistiken görs en befolkningsprognos för Sverige en gång om
året. Vart tredje år redovisas, utöver ett huvudalternativ, även alternativa
framskrivningar. Den senaste fördjupade analysen gjordes år 2018.
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större antal personer i fruktsamma åldrar ökar även de yngre succesivt, givet
liknande antagande om fruktsamhet.

2.2 KI 18, EN ÖVERSIKTLIG JÄMFÖRELSE MED LU15
Referensscenariot KI 2018 har tagits fram av Konjunkturinstitutet och syftet
med detta arbete var att på nationell nivå utgöra underlag för
Energimyndighetens arbete med att ta fram långsiktiga scenarier för
energisystemet.4 De makroekonomiska ramarna för referensscenariot följer
huvudscenariot i Konjunkturinstitutets Hållbarhetsrapport 2018 för de
offentliga finanserna.5 Den rapporten utgår från SCB:s prognos 2017, och i
referensscenariot har befolkningstillväxten justerats ned något, för att vara i
linje med SCB:s prognos 2018.
För de beräkningar som ligger till grund för referensscenariot används
Konjunkturinstitutets EMEC-modell, som är en ekonomisk allmän
jämviktsmodell. I EMEC har de makroekonomiska förutsättningarna
kalibrerats för att tillväxttakten i modellens centrala makroekonomiska
variabler såsom BNP, arbetade timmar, export och import ska matcha
Hållbarhetsrapporten. Som nämndes ovan har befolkningstillväxten, jämfört
med Hållbarhetsrapporten, justerats ned något för att vara i linje med SCB:s
prognos från 2018. I Tabell 2 visas hur försörjningsbalansen förändras 20152040 i referensscenariot, och motsvarande förändringar 2014-2040 enligt
basscenariot i LU15.
KI18 innebär en något långsammare ekonomisk tillväxt jämfört med LU15.
Den offentliga konsumtionen beräknas öka dubbelt så snabbt jämfört med
LU15. Det beror till stor del på skillnader i metod vid framskrivningen av den
offentliga konsumtionen.6 Den demografiska utvecklingen innebär en
förskjutning av befolkningen från en hög andel medelålders, som har hög
sparbenägenhet, till äldre som använder sina sparmedel. Ett minskat
finansiellt nettosparande gentemot omvärlden innebär att nettoexporten som
andel av BNP trendmässigt minskar. Hushållens minskade sparande innebär
att deras konsumtion istället ökar. Hushållens konsumtion ökar därmed sin
andel av BNP i KI18.

”Långsiktiga prognosförutsättningar till Energimyndighetens långsiktsscenarier”,
Konjunkturinstitutet september 2018. På nationell nivå är avsikten med detta scenario
över svensk ekonomi att utgöra underlag till Energimyndighetens arbete med att ta
fram långsiktsscenarier för energisystemet. Förutom referensscenariot har
Konjunkturinstitutet även tagit fram ett alternativscenario med låga energipriser och
ett alternativscenario där produktivitetstillväxten antas bli lägre än i referensscenariot.
4

”Hållbarhetsrapport 2018 för de offentliga finanserna”, Specialstudie: KI nr: 2018:2.
På uppdrag av regeringen genomför Konjunkturinstitutet årligen långsiktiga
framskrivningar av de offentliga finanserna, för att bedöma de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.
6 I KI18 bestäms utvecklingen av den offentliga konsumtionen av den demografiska
utvecklingen. Den kollektiva offentliga konsumtionen antas öka i takt med den totala
befolkningstillväxten. Den individuella konsumtionen skrivs fram utifrån hur
befolkningen i olika åldersgrupper utvecklas, med bibehållen personaltäthet inklusive
en standardökning på 0,6 procent per år. I den modell som användes för LU15 antas i
stället den offentliga konsumtionen per köns- och åldersgrupp vara konstant som
andel av BNP över tid.
5
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Tabell 2 Nyckeltal Referensscenario (KI 18) och Basscenario LU 15. Fasta priser.
Genomsnittlig årlig förändring.

KI18

LU15

2015–2040

2014–2040

BNP

2,0%

2,1%

Privat konsumtion

2,4%

2,3%

Offentlig konsumtion

1,3%

0,6%

Fasta investeringar

2,0%

3,1%

Import

3,2%

4,4%

Export

3,0%

4,4%

Arbetade timmar

0,6%

0,4%

Befolkning

0,7%

0,5%

Produktivitet

1,4%

1,7%

BNP per capita

1,3%

1,6%

I EMEC beskrivs den svenska ekonomin med 35 näringslivsbranscher och
en offentlig sektor. Tabell 3 visar årlig förändring av bruttoproduktionen,
produktivitet (förädlingsvärde per arbetad timma) och arbetade timmar för
KI18, och motsvarande förändring för basscenariot i LU15. Bedömningar av
produktivitetstillväxten har gjorts i linje med tidigare referensscenarier samt
historisk produktivitetstillväxt.
Konjunkturinstitutet pekar på några centrala faktorer för att förklara
strukturomvandlingen, bland annat att ökande priser på energi och på
utsläpp av koldioxid påverkar branscherna på olika sätt, beroende på hur
energi- och koldioxidintensiva de är. Denna faktor, och svagare
exportefterfrågan, bidrar till att tillväxten för järn- och stålindustrin är betydligt
svagare i KI18 jämfört med LU15. Generellt växer tjänstesektorerna
snabbare än industrisektorerna, och till följd av skillnader i
produktivitetstillväxt ökar antalet arbetade timmar (sysselsatta) i
tjänstesektorerna, medan sysselsättningen minskar i industrisektorerna.
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Tabell 3 Bruttoproduktion (Q), produktivitet (prod) och arbetade timmar (sys) per
bransch/sektor i KI18 2015-2040 och basscenario LU15 2014-2040. Årlig procentuell
utvecklingstakt.
Referensscenario, KI18

Basscenario LU15

Bransch/sektor

SNI-kod

Q

prod

sys

Q

prod

sys

Jordbruk och fiske

A01, A03

1.4

1.6

-0.1

2.0

2.0

0.0

Skogsbruk

A02

1.4

1.7

-0.2

0.9

0.7

0.2

Gruvnäring

B

1.5

1.1

0.5

2.6

2.3

0.3

Livsmedelsindustri

C10-12

1.9

2.4

-0.6

2.0

2.8

-0.5

Trävaruindustri

C16

1.3

0.9

0.4

1.7

2.0

-0.3

Massa- och pappersindustri

C17

1.6

1.2

0.5

0.8

2.7

-1.4

Raffinaderier

C19

1.6

2.3

-0.6

1.4

2.8

-1.4

Kemiindustri inkl. läkemedel

C20, C21

2.4

3.2

-0.7

3.1

4.2

-0.5

Plast och gummi

C22

1.9

2.7

-0.9

--

--

--

Mineralindustri

C23

1.3

1.4

-0.1

1.2

1.7

-0.4

Järn- och stålframställning

C241-243

0.7

1.1

-0.3

2.2

3.7

-1.0

Annan metallframställning

C244-245

1.4

2.1

-0.7

1.1

3.4

-1.8

Metallvaruindustri

C25

1.4

1.6

-0.3

-0.6

1.7

-2.4

Verkstadsindustri

C26-28

2.6

3.4

-0.8

1.3

2.6

-1.2

Fordonsindustri

C29-30

2.5

3.1

-0.6

1.2

3.9

-2.2

Annan tillverkning

C13-15, C18,
C31-33

2.4

3.3

-0.9

--

--

--

Elförsörjning

D351

0.9

1.2

-0.1

0.2

0.7

-0.5

Fjärrvärme

D353

1.8

0.8

1.2

0.2

0.9

-0.8

Gasförsörjning

D352

-0.7

1.2

-1.3

--

--

--

Vatten och avlopp

E36-37

2.2

0.4

1.8

1.8

2.2

-0.4

Avfallshantering

E38-39

2.0

1.7

0.3

1.1

1.4

-0.3

Byggindustri

F41-43

1.2

0.9

0.2

1.8

1.0

0.8

Handel

G

2.6

2.1

0.5

3.0

3.0

0.4

Järnvägstransporter

H491-492

2.1

0.9

1.2

1.8

1.3

0.5

Persontransporter väg

H493

2.2

0.8

1.5

1.1

0.7

0.3

Lastbilstransporter

H494-495

1.9

1.6

0.8

1.5

1.3

0.2

Sjötransporter

H50

2.2

2.1

0.2

2.9

2.3

0.8

Flygtransporter

H51

1.8

2.5

0.0

--

--

--

Övriga transporttjänster

H52-53

2.3

1.4

0.8

1.1

0.9

0.3

Hushållstjänster

I, P-T

2.4

1.3

0.9

2.1

0.6

1.4

IT-/kommunikationstjänster

J

2.7

2.9

-0.2

3.4

4.2

0.0

Bank och försäkringar

K

2.5

2.4

0.0

2.0

2.4

-0.1

Fastighetsverksamhet

L

2.3

0.8

1.6

1.0

1.2

-0.5

Företagstjänster

M-N

2.6

1.9

0.6

2.2

1.4

0.8

Offentliga myndigheter

(Inklusive HIO)

1.3

0.1

1.0

0.8

0.1

0.6

Not: Med HIO avses Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
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2.3 PROXY FÖR INKOMSTERNAS FÖRÄNDRING
De förutsättningar som kortfattat behandlats ovan ger de ramvillkor på
nationell nivå som behövs för att ta fram socioekonomiska indata på regional
nivå, för slutlig nedbrytning till kommuner och Sampers-områden. Det gäller
för alla indata förutom det specifika inkomstmåttet ”sammanräknad
förvärvsinkomst”, där underlagsdata för Referensscenariot KI18 inte
redovisar något motsvarande inkomstmått.
Som proxy för den disponibla inkomstens förändring används genomsnittlig
årlig tillväxt för hushållens konsumtion, som enligt ovan uppgår till 2,4
procent per år 2015–2040. Denna proxy kan motiveras med att på lång sikt
är utvecklingen för hushållens reala konsumtionsutgifter överensstämmande
med beräknad real inkomstutveckling7. Förvärvsinkomsten beräknas öka
med 2.2 procent per år under motsvarande period.

7

På kort sikt kan hushållens konsumtion öka snabbare, eller långsammare än
inkomsterna. Ett exempel är den snabba ökningen av hushållens konsumtion från
mitten av 1980-talet, som sammanhängde med den lånefinansierade konsumtion
som tog fart i samband med att kreditmarknaderna avreglerades.
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3 FRAMSKRIVNING PÅ REGIONAL
NIVÅ TILL 2040
Baserat på de nationella förutsättningar som ges av KI18 har den regionala
framskrivningen till år 2040 genomförts med stöd av den flerregionala Rapsmodellen. I ett första inledande moment har Raps-modellen kalibrerats för att
ge resultat som överensstämmer med statistik för senast tillgängliga år.
Nedan beskrivs inledningsvis de förutsättningarna som ligger till grund för det
inledande steget i modellberäkningarna. Därefter beskrivs hur modellen
kalibreras.

3.1 IMPLEMENTERING AV NATIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1.1

Befolkningsutveckling

Befolkningsframskrivningen baseras på SCB:s antaganden om årlig
förändring av födelsetal och dödstal samt antal invandrare och utvandrare.
Årlig förändring av födelsetal och dödstal för hela riket antas också gälla på
regional nivå. I SCB:s antaganden är in- och utvandringen fördelad på
födelselandsgrupp, ålder och kön. I Raps används fördelningen på
födelseland, uppdelad på tre kategorier; födda i Sverige, födda i övriga
Norden och födda i övriga världen. Rikets in- och utvandring fördelas på län
med länens genomsnittliga andel för respektive kategori under perioden
2002–2017. Även inrikes flyttningar per län beräknas exogent; in- och
utflyttning beräknas med genomsnittliga flyttfrekvenser per ålder och kön,
baserade på data för perioden 1997–2017.

3.1.2

Arbetsmarknad

Befolkningen per län är indata för att beräkna arbetskraftsutbud och
arbetslösa, enligt Raps modellsamband. In- och utpendling beräknas med
fixa andelar av arbetskraftsutbudet. Därigenom bestäms den sysselsatta
dag- och nattbefolkningen från utbudssidan medan efterfrågan på arbetskraft
är utdata från beräkningen i Regionalekonomi, enligt nedan. Vid
balanseringen av arbetsmarknaden i respektive län anpassas efterfrågan per
bransch och utbildningsgrupp för att matcha sysselsatt dagbefolkning per
utbildningsgrupp.

3.1.3

Regionalekonomi

Indata från KI18 avser dels årlig tillväxt av produktivitet per bransch
(bruttoproduktion per sysselsatt), dels årlig tillväxt av exogen efterfrågan:
offentlig konsumtion, investeringar och export per produkt. Data i
referensscenariot i KI18 avser 35 sektorer = branscher inom näringslivet och
offentlig sektor. Export och import är fördelad på 43 produkter. Dessa data
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för branscher och produkter översätts till de 49 Raps-branscherna med
SNI/SPIN-kod som nyckel.
Offentlig konsumtion enligt KI18 fördelas i Raps på kommunal och statlig
konsumtion. Den individuella offentliga konsumtionen skrivs fram med
genomsnittlig kostnad per person och åldersgrupp för de tre kategorierna
som individuell konsumtion främst består av: hälso- och sjukvård samt
omsorg, utbildning och socialt skydd.8 Denna konsumtion förutsätts vara
kommunal, förutom konsumtion av utbildning för åldersgruppen 20+ som är
statlig. Den kollektiva offentliga konsumtionen antas öka i takt med
befolkningstillväxten.
Övrig exogen efterfrågan, investeringar och export, skrivs fram enligt de
årliga tillväxttakter som ges av KI18, med undantag för den
investeringsvaruefterfrågan som riktas mot byggindustrin och som avser
bostäder. Dessa bygginvesteringar skrivs fram med beräknat antal nya
hushåll i länet, basårets kostnad för bostadsinvesteringar per nytt hushåll i
länet samt reinvesteringar.9

3.2 KALIBRERING AV MODELLEN
I detta steg beskrivs hur modellen kalibreras. Hur och varför dessa
kalibreringar genomförs beskrivs nedan.

3.2.1

Befolkning

Vid beräkning av befolkning per län har modellen kalibrerats med avseende
på födelsetalens och dödstalens årliga förändring. Dessa parametrar har
justerats för att summan av antalet födda och antalet avlidna under perioden
2016–2040 vid summering till riket ska överensstämma med SCB:s prognos.
Det modellberäknade flyttnettot är bestämt genom exogena flyttfrekvenser
för inrikes in- och utflyttning, och exogen utrikes in- och utflyttning. I
modellberäkningen görs dock för varje år en slutlig justering av befolkning
per ålder, kön och födelseland så att varje befolkningsgrupp, summerad till
riket, överensstämmer med SCB:s prognos för respektive befolkningsgrupp.
Denna kalibrering medför att befolkningsförändringen avviker från summan
av årets födelseöverskott och modellberäknat flyttnetto.10
Detta innebär att länens slutliga flyttnetto blir residualt bestämt, som
skillnaden mellan befolkningsförändring och födelsenetto. Därmed är det inte
möjligt att säga hur det slutliga flyttnettot fördelas på inrikes och utrikes
flyttningar.

8

Källa Konjunkturinstitutet och SCB, se fotnot 5. Framskrivningen inkluderar en
standardökning på 0,6 procent per år, se fotnot 6.
9 Med data från SCB (Nationalräkenskaperna mm) uppskattas kostnaden för
ombyggnation av bostäder, dvs. reinvesteringar, för basåret uppgå till ca 2,5 procent
av bostadskapitalstockens samlade värde.
10 Den beräknade befolkningen per län år 2040 avviker inte mycket från den
befolkning som förändras enligt modellberäknat flyttnetto. Den största avvikelsen
uppgår till 0,3 procent.
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3.2.2

Arbetsmarknad

Vid beräkningen av arbetskraftsutbudet införs en generell årlig
justeringsfaktor för att sysselsättningen totalt för riket ska hamna i nivå med
förutsättningarna i KI18.

3.2.3

Regionalekonomi

Efter den kalibrering som beskrivits ovan beräknas befolkningen per län, som
ger underlag för att beräkna sysselsatt dag- och nattbefolkning per
utbildningsgrupp. Som nämndes ovan balanseras arbetsmarknaden i
respektive län genom att anpassa efterfrågan per bransch och
utbildningsgrupp för att matcha utbudet av sysselsatt dagbefolkning per
utbildningsgrupp.
Följden av denna balansering är att tillväxten av produktion per sysselsatta
inte stämmer med den tillväxt av produktiviteten som är indata från KI18.
Förutsatt att dessa indata ska gälla behöver modellen därför kalibreras, så
att efterfrågan på varor och tjänster anpassas till efterfrågan på arbetskraft.
Denna kalibrering utförs genom att justera de tillväxttakter för exogen
efterfrågan som tillämpas i den inledande modellkörningen, och kalibreringen
motiveras enligt nedan.
Med undantag för offentlig konsumtion och bostadsinvesteringar gäller dessa
tillväxttakter på nationell nivå, vilka inte tar hänsyn till att länen utvecklas i
olika takt. Tillväxttakten för investeringar kalibreras med riktmärket att
investeringarna bör utvecklas i ungefär samma takt som BRP; för
kommunala och statliga investeringar är befolkningsutvecklingen ett
alternativt eller kompletterande riktmärke.
Inkomstutvecklingen beräknas med exogena tillväxttakter. Dessa kalibreras
så att privat konsumtion per capita ökar i ungefär samma takt i alla län, och
totalt för riket i samma takt som enligt KI18.11

11

En sådan utveckling ligger i linje med hur disponibel inkomst per capita har ökat
historiskt. Under perioden 2000–2015 har den årliga ökningen per län varierat med
som mest 0,3 procentenheter runt riksgenomsnittet.
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4 INDATA TILL TRAFIKMODELLER
2040
I detta kapitel beskrivs inledningsvis hur fördelningen av befolkningen görs
på kommunnivå och hur befolkning och sysselsättning beräknas att
utvecklas på kommunnivå fram till år 2040. Därefter beskrivs framskrivningen
av befolkning och sysselsättning på Sampers-nivå.

4.1 KOMMUNPROGNOSER
4.1.1

Befolkning per kommun

I Raps fördelas länets befolkning på kommuner via bostadsbyggandet och
bostadsstocken, enligt olika alternativ. I detta scenario har bostadsbyggandet
kalibrerats för att uppnå en förutbestämd fördelning av befolkningen i
respektive län.12
Denna förutbestämda fördelning består av två delar. Den ena delen baseras
på ett underlag från Trafikverket som för 12 län inhämtat
planer/framskrivningar för befolkningens fördelning på kommuner. I övriga
län görs fördelningen enligt den historiska trendmässiga förändringen av
kommunens andel av befolkningen i respektive län. 13
Befolkningens fördelning på kommuner styr även fördelningen av
befolkningsanknutna lokala tjänster såsom skola, vård och omsorg. Övriga
befolkningsanknutna tjänster antas vara regionala tjänster (handel etc.) och
fördelas på kommuner enligt basårets fördelning. Övriga verksamheter
(varuproduktion, övriga tjänster) följer också basårets fördelning.
För att ge en översiktlig bild av resultatet görs följande grova indelning:
Växande kommuner definieras som kommuner med större befolkning 2040
än 2015; krympande kommuner beräknas ha mindre befolkning 2040 än
2015. Av landets 290 kommuner beräknas 216 vara växande, enligt denna
mycket grova indelning. Det geografiska mönstret är tydligt. Av alla 205
kommuner i södra halvan av landet beräknas 192 (94 procent) växa. Av alla
85 kommuner i landets norra del, som inkluderar Värmland och Dalarna,
beräknas 24 (28 procent) vara växande.
Mönstret med avseende på kommunernas befolkningsstorlek är lika tydligt.
Av 104 kommuner med en befolkning större än 25 000 invånare år 2015
beräknas 95 vara växande. Av 76 kommuner med en befolkning mindre än
10 000 invånare år 2015 beräknas 39 vara växande. Bland de minsta
kommunerna, 15 kommuner som år 2015 hade en befolkning mindre än
5 000 invånare, beräknas befolkningen minska i 11 kommuner. Bland de 4
kommuner där befolkningen inte beräknas minska återfinns ingen kommun i
norra Sverige.

12

Bostadsbyggandet per kommun används endast för detta syfte, och har ingen
koppling till bostadsinvesteringarna. Beräkningen av länets bostadsinvesteringar
beskrivs i avsnitt 3.1.3 och fotnot 9.
13 Genomsnittet för den årliga förändringen av kommunens andel av länets
befolkning 1997-2017 skrivs fram till år 2040. Det avser kommuner i följande län:
Kalmar, Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten.
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Den demografiska försörjningskvoten beräknas öka i nästan samtliga
kommuner.14 Antal kommuner med en försörjningskvot större än 1,0
beräknas öka från 5 år 2015 till 86 år 2040. Bland de allra minsta
kommunerna, 9 kommuner i Västerbotten och Norrbotten, som 2040
beräknas ha färre än 3 000 invånare, beräknas försörjningskvoten år 2040
ligga mellan 1,2 och 1,6.
Prognosen eller scenariot ska ses mot bakgrund av de antaganden som
beräkningarna bygger på. Ett anmärkningsvärt resultat är att befolkningen för
5 kommuner i Västerbotten och Norrbotten hamnar under 2 000 invånare år
2040. Resultatet bygger på det generella antagandet att kommunens andel
av länets befolkning förändras enligt ett historiskt mönster. Med ett annat
antagande skull resultatet bli ett annat, och det är möjligt att ett invånartal
lägre än 2 000 år 2040 är orealistiskt lågt. Det är dock svårt att precisera en
absolut nedre gräns för små kommuners framtida invånarantal.

4.1.2

Kommunernas befolkningsutveckling 2016-2040

Den resulterande befolkningsutvecklingen illustreras av diagrammen i Figur
2 och Figur 3, samt av kartan i Figur 4. Med en uppdelning på stora och små
kommuner 2016 beräknas befolkningen öka i nästan alla av de 72
kommuner som definierats som stora, medan befolkningen i cirka en
tredjedel av alla övriga 218 kommuner beräknas minska.

Figur 2

Befolkningsutveckling för storaa kommuner 2016-2040
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Befolkning 2040
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200 000
0
0

200 000

400 000

600 000

800 000 1 000 000 1 200 000

Befolkning 2016
Anm. Definieras här som de 72 kommuner som har en befolkningsstorlek i 4:e kvartilen år 2016, dvs. fler än ca 35 000 invånare.

14

De 13 kommuner där försörjningskvoten inte beräknas öka hade år 2015 en
försörjningskvot högre än medianen för alla kommuner, 0,85. Medianen år 2040
beräknas uppgå till 0,95.
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Figur 3

Befolkningsutveckling för övriga kommuner 2016-2040
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Befolkningsförändring per kommun enligt kartbilden i Figur 4 nedan finns
nedbruten på detaljerad nivå, dvs. de Sampers-områden som ingår i
respektive kommun. Denna karta, som återges i Bilaga 1, visar att det finns
Sampers-områden där befolkningen beräknas öka även om kommunens
befolkning beräknas minska, och vice versa.
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Figur 4

Befolkningsförändring per kommun 2016-2040. Procent.

4.1.3

Kommunernas förvärvsarbetande dagbefolkning 2016–
2040

Sysselsättningens utveckling illustreras av diagrammen i Figur 5 och Figur 6,
samt av kartan i Figur 7. Med samma uppdelning på stora och små
kommuner år 2016 som för befolkningen beräknas sysselsättningen öka i
nästan alla av de 72 kommuner som definierats som stora, medan
sysselsättningen i huvuddelen av alla övriga 218 kommuner beräknas
minska.
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Mönstret är att de flesta kommuner där sysselsättningen beräknas öka också
är kommuner där befolkningen beräknas öka, och vice versa i kommuner där
sysselsättningen beräknas minska. För 50 kommuner förändras kommunens
befolkning och sysselsättning åt olika håll. Det bör dock påpekas att dessa
avvikelser är små i både absoluta och relativa tal. Ett annat påpekande är att
huruvida befolkningen/sysselsättningen beräknas öka eller minska här
endast tar hänsyn till om nivån år 2040 ligger högre eller lägre än år 2016.

Sysselsättningsutveckling för storaa kommuner 2016-2040

Figur 5
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Anm. Definieras här som de 72 kommuner som har en befolkningsstorlek i 4:e kvartilen år 2016, fler än ca 35 000 invånare.

Figur 6

Sysselsättningsutveckling för övriga kommuner 2016-2040
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25 000

30 000

Figur 7

Sysselsättningsförändring per kommun 2016-2040. Procent.

4.1.4

Förvärvsinkomster per kommun

Enligt förutsättningarna i avsnitt 2.3 antas att förvärvsinkomsterna i riket ökar
med i genomsnitt 2,2 procent per år under perioden 2015–2040. Från den
ursprungliga beräkningen av förvärvsinkomsterna, enligt avsnitt 3.2.3, ges
kommunernas genomsnittliga förvärvsinkomst per capita.
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4.2 PROGNOSER PÅ SAMPERS-OMRÅDEN
Med Sampers-områden menas i detta fall de 10 997 delområden som
Sverige är indelat i. Områdena finns digitaliserade och information om dessa
finns hos Trafikverket. Framskrivningen på Sampers-områden genomförs
med hjälp av den för ändamålen framtagna programvaran SociEk.15

4.2.1

Befolkning per Sampers-område

En vanlig demografisk framskrivning av befolkningen på små områden och
lång sikt är inte meningsfull, då omflyttningen är alltför stor i förhållande till
totalfolkmängden. Befolkningsprognosen per Sampers-område utgår i stället
från samband mellan befolkningens åldersstruktur och områdets bostäder
indelade efter hustyp och byggnadsperiod. Statistik om bostadsyta efter
hustyp och byggnadsperiod har av Trafikverket införskaffats från SCB.
Nedan följer en beskrivning av beräkningsgången.
För varje bostadstyp (hustyp, byggnadsperiod) finns en standardåldersfördelning avseende befolkningen. Denna fördelning ger
riksmedelvärden för boendetäthet (kvm boarea per person) och
befolkningens åldersstruktur. På så sätt fångar man upp generationsskiften i
bostadsområden. Hustyperna är småhus och flerbostadshus och
byggnadsperioderna är indelade i femårsintervall. I beräkningen för
prognosen åldras befintliga och planerade bostäder per Sampers-område i
varje kommun med femårssteg till 2040. På så sätt ändras befolkningens
storlek och åldersstruktur per Sampers-område. Prognoserna per ålder och
kön för år 2040 summerat över alla Sampers-områden i en kommun avstäms
sedan mot den aktuella kommunprognosen. Åldersstrukturen varierar
således mellan Sampers-områdena, men summerat över områdena erhålles
kommunens åldersstruktur. Med den beskrivna framskrivningsmetoden får
alla Sampers-områden i en kommun ungefär samma boendetäthet.
Boendetätheten i nuläget kan variera avsevärt inom en kommun. Ett extremt
exempel kan hämtas från Stockholms stad där boendetätheten i Rinkeby är
under 25 kvm per person medan den på Östermalm ofta är uppemot drygt 60
kvm per person. Det är inte troligt att denna stora skillnad helt utjämnas till år
2040. Den metod som tillämpas är därför medvetet konservativ och innebär
att boendetätheten i ett Sampers-område sätts till medelvärdet av dagens
boendetäthet (för år 2016) och den boendetäthet för år 2040 som beräknats
ovan.
Bostadsbyggandet har en avgörande betydelse för hur tillkommande
befolkning fördelas inom en kommun. Därför har extra vikt lagts på att
beskriva detta bostadsbyggande så bra som möjligt.
I Stockholms län har ett bostadsbyggande som utgår från den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050, använts. I
underlagsmaterialet till de strukturanalyser som gjorts inom ramen för RUFS
2050 redovisas utbyggnadsområden och tillkommande bostadsyta på
detaljerad geografisk nivå fram till år 2050. I närtid, dvs de kommande 5–10
åren har justeringar gjorts av Trafikverket (region Stockholm) utifrån

För en beskrivning av SociEk, se ”SociEk Manual TRV 2016/109673”, 2017-10-13
rev 2019-10-29.
15
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kommunernas egna byggplaner. Totalt antal bostäder per kommun har
justerats för att stämma överens med kommunprognoserna i detta arbete.
För kommuner (utanför Stockholms län) med stor prognoserad folkökning
eller kommuner med minskande befolkning som uppvisar ett stort historiskt
byggande, sannolikt till följd av omlokalisering av befolkning från glesbygd
och mindre tätorter till kommunernas centralorter, har information om
förväntat bostadsbyggande på Sampers-områdesnivå införskaffats.
Insamlingen gjordes under mars månad 2019. Frågan ställdes till totalt 62
kommuner och svar inkom från 38 kommuner (svarsfrekvens ca 61 procent).
Knappt ett 30-tal av de inkomna underlagen avseende bostadsbyggande har
implementerats. För två kommuner, Göteborg och Mölndal, har en ny
framtida fördelning av befolkningen per Sampers-områden, som Trafikverket
(region Väst) har tagit fram, använts som underlag.
För samtliga kommuner utanför Stockholms län exklusive Göteborg och
Mölndal samt de knappa 30-tal kommuner med underlag för framtida
planerat bostadsbyggande, har en metod som kallas tätortsmetoden
använts. Denna går ut på att utvecklingen av totalbefolkningen per tätort
skrivs fram trendmässigt. Denna framskrivning viktas sedan med den i detta
steg givna utvecklingen av totalbefolkningen per kommun. På så sätt fås en
totalbefolkning per Sampers-område. Utvecklingen av totalbefolkningen
översätts sedan till ett planerat bostadsbyggande per Sampers-område som
blir indata till SociEk.16 Genom detta tillvägagångssätt är det möjligt att
återskapa en i stort sett valfri framtida inomkommunal befolkningsfördelning
på Sampers-områden samtidigt som kopplingen mellan
befolkningsutveckling och bostadsbyggande bibehålls. 17
I Figur 8 och Figur 9 visas sambandet mellan totalfolkmängden per
Sampers-område år 2016 och år 2040.

16

En mer detaljerad beskrivning av denna metod finns i Bilaga 2 i detta dokument.
Detta har gjorts genom en iterativ process där bostadsbyggandet succesivt har
förändrats tills det att den önskade befolkningen har erhållits och därigenom har
kopplingen mellan befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet kunnat bibehållas
under prognosperioden.
17
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Figur 8 Folkmängd per Sampers-område år 2016 och 2040 för områden med färre än 5000
invånare år 2040
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Figur 9

Folkmängd per Sampers-område år 2016 och 2040 för samtliga områden
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De områden som ligger på den vertikala axeln är nyexploaterade områden
som helt enkelt inte hade någon befolkning 2016.
I flertalet områden beräknas befolkningen öka. För områden där
befolkningen beräknas minska kan en orsak vara att området ingår i en
krympande kommun. Men på Sampers-områdesnivå kan folkmängden
förändras av andra skäl. Ett viktigt skäl är att åldern på bostäderna
bestämmer hur stor folkmängden blir. Ett nybyggt område har t ex en större
folkmängd än ett äldre. Det gör att allteftersom bostäderna åldras beräknas
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områdets folkmängd förändras. Ett Sampers-område som inte får något
bostadstillskott kan därmed få en krympande folkmängd, även om
folkmängden i kommunen som helhet ökar.
Det kan också vara så att områdets socioekonomiska karaktär bidrar till en
beräknad befolkningsförändring i området. Exempelvis, i vissa områden är
boendetätheten generellt sett större än i andra områden. Även om
prognosmetoden tar hänsyn till nulägets relativt höga boendetäthet sker en
viss utjämning, mot en lägre boendetäthet, vilket medför att befolkningen i
området beräknas minska.
I Bilaga 1 redovisas Sampers-områdeskarta med procentuell
befolkningsförändring 2016-2040.

4.2.2

Förvärvsarbetande nattbefolkning per Sampers-område

Även vid beräkningen av förvärvsarbetande nattbefolkning tas hänsyn till
statistik för nuläget (år 2016) i respektive Sampers-område. Förvärvsgraden
per åldersklass och kön antas vara ett medelvärde av kommunens
förvärvsgrad är 2040 och förvärvsgraden i Sampers-området år 2016. Dessa
frekvenser appliceras på befolkningen, vilket ger antal förvärvsarbetande per
ålder och kön. Därefter sker en avstämning av den summerade
förvärvsarbetande nattbefolkningen per ålder och kön mot
kommunprognosen.
I Figur 10 redovisas sambandet mellan befolkningen i åldern 20-64 år och
antalet förvärvsarbetande i samma åldrar år 2040. Den genomsnittliga
förvärvsgraden för 2040 är cirka 80 procent. De flesta områdena uppvisar en
relativt liten variation kring medelvärdet men i några områden beräknas
förvärvsgraden uppgå till endast 50-55 procent.

Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år

Figur 10 Samband mellan befolkning 20-64 år och förvärvsarbetande 20-64 år per Sampersområde år 2040
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4.2.3

Förvärvsarbetande dagbefolkning per Sampers-område

På denna detaljerade geografiska nivå bör prognosmetodiken i huvudsak
utgå från de lokaliseringsförutsättningar som ges av bebyggelse- och
infrastrukturen, av liknande skäl som vi för befolkningsprognosen för varje
bostadstyp ansätter en standardåldersfördelning avseende befolkningen.
Sysselsättningsprognosen på Sampers-områdesnivå kompliceras dock av att
motsvarande koppling mellan bransch/verksamhet och specifik ”hustyp” dels
är mindre förutsägbar, dels av att relevanta bebyggelsedata är mindre
detaljerade.
Vissa verksamheter kan dock sägas vara ”befolkningsanknutna”, dvs.
lokaliseras i regel där befolkningen bor. Exempel är skolor, förskolor och
vårdcentraler. Därför har branscherna Utbildning samt Hälso-och sjukvård
(inklusive äldreomsorg) ansatts som befolkningsanknutna. För dessa
branscher beräknas ett kommungenomsnitt (förvärvsarbetande inom
branschen per invånare i kommunen) för nuläget. Detta kommungenomsnitt
multipliceras sedan med beräknad befolkningsökning per Sampers-område
för att få tillskott av förvärvsarbetande dagbefolkning för de två branscherna
per Sampers-område.
För Stockholms län har fördelningen av tillkommande förvärvsarbetande
dagbefolkning totalt per Sampers-område från RUFS 2050 använts för att
fördela tillskottet av förvärvsarbetande dagbefolkning (förutom i branscherna
Utbildning samt Hälso- och sjukvård). De totala tillskotten per kommun har
justerats för att stämma med nivåerna i detta arbete.
Dessa initiala steg ger en temporär beräknad förvärvsarbetande
dagbefolkning per Sampers-område. Sedan har, utgående från
sysselsättningen i en viss bransch (SNI-kod) per Sampers-område,
sysselsättningen prognoserats genom proportionell framskrivning med
ledning av kommunprognosen för samma bransch.
Sysselsatt dagbefolkning per Sampers-område år 2040 har tagits fram i två
uppsättningar. I den ena har endast en handfull utvalda branscher beräknats.
Det är dessa branscher som används av SAMPERS. Sysselsatt
dagbefolkning för övriga branscher är satt till noll i denna uppsättning. I den
andra uppsättningen har sysselsatt dagbefolkning för samtliga SNI 2007branscher beräknats.
I Figur 11 och Figur 12 visas den totala sysselsättningen år 2016 och år
2040 per Sampers-område.
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Figur 11 Dagbefolkning per Sampers-område år 2016 och år 2040 för områden med färre än
5 000 sysselsatta år 2040
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Figur 12 Dagbefolkning per Sampers-område år 2016 och år 2040 för samtliga områden
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I Bilaga 1 redovisas Sampers-områdeskarta med procentuell förändring av
sysselsatt dagbefolkning 2016-2040.

4.2.4

Befolkning efter inkomstklass per Sampers-område

Prognosen över Sampers-områdenas befolkning efter ålder, kön och
inkomstklass är en beräkning som baseras på de tidigare redovisade
kommunprognoserna avseende befolkning, sysselsättning och inkomster.
Utgångspunkten är data för år 2016. Inkomsterna avser förvärvsinkomster år
2016 och anges i 1997 respektive 2016 års penningvärde. Figurer som visas
i detta avsnitt avser 2016 års penningvärde. En framskrivning av
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inkomstutvecklingen görs med ledning av inkomstberäkningen enligt den
prognos som redovisats ovan på kommunnivå, avsnitt 4.1.4.
Eftersom det saknas underlag för att bedöma hur den regionala
inkomstfördelningen förändras genomförs en beräkning som innebär en
nivåjustering av basårets fördelning av befolkning på inkomstklasser, så att
den resulterande inkomstförändringen i regionen motsvarar den
inkomstförändring för kommuner som beräknats i föregående steg.
Det saknas prognosdata för pendling på Sampers-områdes-nivå. Därför
antas samma inkomstförändring för alla Sampers-områden som tillhör
samma kommun. Förvärvsinkomsterna redovisas i 1997 respektive 2016 års
penningvärde med följande fasta inkomstklasser: 0, 0,1-39,9, 40,0-79,9,
80,0-119,9, 120,0-159,9, 160,0-199,9, 200,0- 239,9, 240,0-279,9, 280,0319,9, 320,0- 359,9, 360,0- 399,9, 400,0-.
Perioden 2016-2040 beräknas förvärvsinkomsten per capita öka med cirka
1,5 procent per år. Tillsammans med en genomsnittlig befolkningsökning om
0,7 procent per år fås en total ökning av förvärvsinkomsten om 2,2 procent
per år.18 Det innebär att förvärvsinkomsterna per capita år 2040 ligger cirka
40 procent högre än år 2016. Fördelningen på de olika inkomstklasserna
redovisas i Figur 13 nedan. Eftersom inkomstklasserna är fixa kommer en
stor andel att hamna i den högsta klassen. Den kommer år 2040 att utgöra
den största inkomstklassen, med hela 45 procent av befolkningen över 16 år.

Figur 13 Förvärvsinkomsternas fördelning på inkomstklasser i riket, 2016 och 2040.
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I Figur 14 nedan redovisas medelinkomsten 2016 och 2040 för samtliga
Sampers-områden. Områden som har en mycket liten befolkning år 2016
men som får befolkning till 2040 får samma inkomstfördelning som
kommunen. Det är främst dessa områden som ligger mest utanför den stora
svärmen i figuren. Variationen i medelinkomst är större på Sampers-nivå än
på kommunnivå.

18

1.5 + 0.7 = 2.2, den första siffran hämtad från Tillväxtverkets rapport (REF18) s 16,
den andra siffran från s 6 rapporten om KI18.
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Figur 14

Årlig förvärvsinkomst per Sampers-område, medelvärden 2016 och 2040.
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De områden som ligger på den vertikala axeln är nyexploaterade områden
som inte hade någon folkmängd år 2016. De områden som ligger på den
horisontella axeln är områden med befolkning år 2016 men som inte
beräknas ha någon befolkning 2040. Områden som ligger på den satta
maxgränsen 500 är uteslutande områden med mycket liten folkmängd, under
10 personer.19

19

I beräkningarna av medelinkomsten per Sampers-område har den översta klassen
(400+ kkr/år) givits medelvärdet 500 kkr/år. Övriga klasser har givits klassmitten som
värde.
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5 FRAMSKRIVNING PÅ REGIONAL
NIVÅ TILL 2065
5.1 NATIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
Som nämndes i rapportens inledande kapitel är SCB:s befolkningsprognos
det enda nationella ramvillkoret vid framskrivningen på regional (och
kommunal) nivå fram till år 206520.

5.2 METOD VID FRAMSKRIVNING AV REGIONALT
BASSCENARIO
Vid framskrivningen för perioden 2040-2065 har, liksom för perioden 20162040, den flerregionala modellen i Raps använts.
Denna flerregionala modell arbetar med 21 län, där den mellanregionala
flyttningen antingen kan beräknas endogent i modellen, eller bestämmas
exogent. I detta fall bestäms flyttningarna exogent, eftersom vi inte har några
nationella förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen med avseende på
näringslivets struktur etc. (dvs. data som motsvarar EMEC-data för perioden
2016-2040.)
Den exogent bestämda flyttningen baseras på samma länsspecifika in- och
utflyttningsfrekvenser per åldersgrupp och kön som använts vid
befolkningsframskrivningen till 2040, se avsnitt 3.2. Med stöd av dessa
frekvenser, som är fixa över prognosperioden, beräknas förväntad total inoch utflyttning för respektive län. Vid balansering justeras summa in- och
utflyttning proportionellt.
På motsvarande sätt som vid framskrivningen till 2040 utgår framskrivningen
till 2065 från SCB:s antaganden om förändrade födelsetal, förändrade
dödsrisker och in- och utvandring. Vid fördelningen på län av rikets in- och
utvandring antas länens andelar av in- och utvandrare per födelseland vara
desamma som för perioden 2016-2040. I och med att sammansättningen av
in- och utvandrare per födelseland 2040-2065 på riksnivå beräknas skilja sig
från 2016-2040, förändras också länens andel av rikets nettomigration.
Nettomigrationen är avsevärt lägre än 2016-2040. Vid körning med den
flerregionala modellen sker för varje år en avstämning mot SCB:s nationella
prognos av befolkningen per ettårsklass och kön för perioden 2040-2065.

20

Framskrivningen i KI 2018 går till 2050 med ett antagande om en något högre
utveckling av BNP per capita för perioden 2040-2050 jämfört med 2015-2040, 1,6
procent per år jämfört med 1,3. För perioden 2040-2065 har här antagits att BNP per
capita ökar i samma takt som 2015-2040, dvs. 1,3 procent per år. Samtidigt antas det
totala antalet arbetade timmar 2040-2065 öka långsammare än 2015-2040, dvs.
arbetsproduktiviteten beräknas bli högre. Dessa antaganden utgör dock inte några
ramvillkor för denna framskrivning, utan appliceras på den framskrivna befolkningen
på regional nivå.

30 | 10278350 • Socioekonomiska zondata till Sampers för 2040 och 2065

6 INDATA TILL TRAFIKMODELLER
2065
6.1 KOMMUNPROGNOSER
Givet den framskrivna befolkningen per län för 2065, används i Raps
planerat bostadsbyggande för att fördela befolkningsförändringen på
kommuner. Det planerade bostadsbyggandet utgår från länens totala
beräknade bostadsbyggande år 2040. Den nationella befolkningstillväxten år
2040 beräknas vara ungefär samma som årliga tillväxten under 2040-2065.
I län med växande folkmängd fördelas bostadstillskottet per kommun i lika
delar utifrån kommunens andel av länets befolkning år 2040 och kommunens
andel av befolkningstillskottet 2016-2040. I län med krympande folkmängd
fördelas bostadstillskottet per kommun utifrån fördelningen år 2040, dock
med endast en tredjedel så många rivningar i krympande kommuner. Det
hela resulterar i en relativt trendmässig utveckling av folkmängden per
kommun. Skälet är att det för 2040-2065 inte finns underlag för alternativ
fördelning (inomregional planering).
Framskrivningen i KI 2018 sträcker sig fram till 2050. För perioden 20502065 behövs därför ett antagande om sysselsättningsutvecklingen. Det
antagande som gjorts innebär att den totala sysselsatta nattbefolkningen i
riket ökar med 0,3 procent per år samtidigt som befolkningen 15-74 år ökar
med 0,2 procent per år. Givet befolkningsframskrivningen per kommun,
ettårsklass och kön, förvärvsgraderna 2040 per kommun, samt
sysselsättningsantagandet på nationell nivå beräknas kommunernas
förvärvsarbetande nattbefolkning år 2065.
På riksnivå antas förvärvsarbetande dagbefolkning (total sysselsättning)
utvecklas i samma takt som förvärvsarbetande nattbefolkning. På
kommunnivå beräknas utvecklingen av förvärvsarbetande dagbefolkning
baserat på länets utveckling av förvärvsarbetande nattbefolkning men också
kommunens befolkningsutveckling. Detta för att arbetskraftsefterfrågan inom
skola, vård och omsorg (som står för en stor andel av den totala
sysselsättningen) kan förväntas variera med hänsyn till förändring av
folkmängd och ålderssammansättning i respektive kommun. Eftersom det
inte finns några nationella förutsättningar angående branschutvecklingen
antas alla branscher behålla sin andel av den totala sysselsättningen.
Förvärvsinkomsten per kommun 2065 beräknas med samma årliga
tillväxttakt för förvärvsinkomst per capita som riksgenomsnittet för perioden
2016-2040.

6.1.1

Kommunernas befolkningsutveckling 2040-2065

Den resulterande befolkningsutvecklingen 2040-2065 illustreras av
diagrammen i Figur 15 och Figur 16 samt av kartan i Figur 17. Med samma
uppdelning på stora och små kommuner 2016 som tidigare beräknas
befolkningen öka mellan 2040 och 2065 i 65 av de 72 kommuner som
definierats som stora, medan befolkningen i 73 av alla övriga 218 kommuner
beräknas minska.
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Figur 15 Befolkningsutveckling för storaa kommuner 2040-2065
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Anm. Definieras här som de 72 kommuner som har en befolkningsstorlek i 4:e kvartilen år 2016, fler än ca 35 000 invånare.

Figur 16 Befolkningsutveckling för övriga kommuner 2040-2065
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Figur 17 Befolkningsförändring per kommun 2040-2065. Procent.

10278350 • Socioekonomiska zondata till Sampers för 2040 och 2065 | 33

6.2 PROGNOSER PÅ SAMPERS-OMRÅDEN
Metodiken för nedbrytningen från kommun till Sampers-områden för 2065 är
densamma som för 2040. Framskrivningen på Sampers-områden genomförs
med hjälp av det för ändamålen framtagna programvaran SociEk.21

6.2.1

Befolkning per Sampers-område

För framskrivningen av befolkningen per Sampers-område till 2065 har
samma metodik som för perioden 2016-2040 använts. Skillnaden ligger i hur
planerat bostadsbyggande tagits fram. Det finns inga detaljerade
bostadsplaner för perioden 2040-2065 på Sampers-områden. I Stockholms
län finns från RUFS 2050 bostadsplaner för perioden 2040-2050. Dessa har
använts här, med justerade totalsiffror per kommun för att passa
befolkningsutvecklingen. För övriga kommuner har en generell metodik
använts för att fördela det beräknade bostadstillskottet på kommun. Med
denna metodik har bostadstillskottet fördelats enligt samma mönster som för
perioden 2016-2040. Det betyder att folkmängden på tätortsnivå utvecklas
på samma sätt som i denna tidigare period.
I Figur 18 och Figur 19 visas sambandet mellan totalfolkmängden per
Sampers-område år 2040 och år 2065. Områdena med störst avvikelse i
absoluta tal mellan befolkning 2040 och 2065 återfinns i Stockholms län.

Figur 18 Folkmängd per Sampers-område år 2040 och 2065 för områden med färre än 5000
invånare år 2065
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För en beskrivning av SociEk, se ”SociEk Manual TRV 2016/109673”, 2017-10-13
rev 2019-10-29.
21
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Figur 19 Folkmängd per Sampers-område år 2040 och 2065 för samtliga områden
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I Bilaga 1 redovisas Sampers-områdeskarta med procentuell
befolkningsförändring 2040-2065.

6.2.2

Förvärvsarbetande nattbefolkning per Sampers-område

Även vid beräkningen av förvärvsarbetande nattbefolkning används samma
metod som för år 2040. Utgångspunkten är data för 2040 i respektive
Sampers-område. Förvärvsgraden per åldersklass och kön antas vara ett
medelvärde av kommunens förvärvsgrad är 2065 och förvärvsgraden i
Sampers-området år 2040. Dessa frekvenser appliceras på befolkningen,
vilket ger antal förvärvsarbetande per ålder och kön. Därefter sker en
avstämning av den summerade förvärvsarbetande nattbefolkningen per ålder
och kön mot kommunprognosen.
I Figur 20 redovisas sambandet mellan befolkningen i åldern 20-64 år och
antalet förvärvsarbetande i samma åldrar år 2065. Den genomsnittliga
förvärvsgraden är cirka 80 procent. De flesta områdena uppvisar en relativt
liten variation kring medelvärdet men i några områden beräknas
förvärvsgraden vara klart lägre, runt 55-60 procent.
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Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år

Figur 20 Samband mellan befolkning 20-64 år och förvärvsarbetande 20-64 år per Sampersområde år 2065
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6.2.3

Förvärvsarbetande dagbefolkning per Sampers-område

Prognosmetodiken för förvärvsarbetande dagbefolkning per Sampersområde år 2065 är i densamma som för år 2040. För de befolkningsanknutna
branscherna Utbildning samt Hälso-och sjukvård beräknas ett
kommungenomsnitt (förvärvabetande inom branschen per invånare i
kommunen) för år 2040. Detta kommungenomsnitt multipliceras sedan med
beräknad befolkningsökning per Sampers-område för att få tillskott av
förvärvsarbetande dagbefolkning för de två branscherna per Sampersområde.
Efter detta initiala steg har, utgående från sysselsättningen i en viss bransch
(SNI-kod) per Sampers-område, sysselsättningen prognoserats genom
proportionell framskrivning med ledning av kommunprognosen för samma
bransch.
I Figur 21 och Figur 22 visas den totala sysselsättningen år 2040 och år
2065 per Sampers-område.
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Figur 21 Dagbefolkning per Sampers-område år 2040 och år 2065 för områden med färre än
5000 sysselsatta år 2065
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Figur 22 Dagbefolkning per Sampers-område år 2040 och år 2065 för samtliga områden
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I Bilaga 1 redovisas Sampers-områdeskarta med procentuell förändring av
sysselsatt dagbefolkning 2040-2065.

6.2.4

Befolkning efter inkomstklass per Sampers-område

Prognosen över Sampers-områdenas befolkning efter ålder, kön och
inkomstklass år 2065 genomfördes enligt samma metodik som för år 2040.
Utgångspunkten för data var 2040 och inkomster anges i 1997 respektive
2016 års penningvärde. Figurer som visas i detta avsnitt avser 2016 års
penningvärde.
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Perioden 2040-2065 beräknas förvärvsinkomsten per capita öka med cirka
1,3 procent per år. Tillsammans med en genomsnittlig befolkningsökning om
0,3 procent per år fås en total ökning av förvärvsinkomsten om 1,6 procent
per år. Det innebär att förvärvsinkomsterna per capita år 2065 ligger knappt
40 procent högre än år 2040. Fördelningen på de olika inkomstklasserna
redovisas i Figur 23 nedan. Eftersom inkomstklasserna är fixa kommer en
stor andel att hamna i den högsta klassen. Den kommer år 2065 att utgöra
den största inkomstklassen, med hela 61 procent av befolkningen över 16 år.

Figur 23 Förvärvsinkomsternas fördelning på inkomstklasser i riket, 2016, 2040 och 2065.
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I Figur 24 nedan redovisas medelinkomsten 2065 mot medelinkomsten 2040
för samtliga Sampers-områden. Områden som har en mycket liten befolkning
år 2040 men som får befolkning till 2065 får samma inkomstfördelning som
kommunen.
Det är främst dessa områden som ligger mest utanför den stora svärmen i
figuren. Variationen i medelinkomst är större på Sampers-nivå än på
kommunnivå.
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Figur 24

Årlig förvärvsinkomst per Sampers-område, medelvärden 2040 och 2065.
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De områden som ligger på den vertikala axeln är nyexploaterade områden
som inte hade någon folkmängd år 2040. De områden som ligger på den
horisontella axeln är områden med befolkning år 2040 men som inte
beräknas ha någon befolkning 2065.
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7 KONTROLLER OCH KVALITET
I detta kapitel kommenteras frågor om kvaliteten på indata till och utdata från
de beräkningar som genomförts i olika steg. De kontroller av data som
redovisas avser dels att belysa huruvida korrekta indata har använts, dels att
bedöma om utdata är rimliga i olika avseenden.

7.1 KONTROLLER AV INDATA
7.1.1

Befolkning SAMSSYSS

Befolkningen per Sampers-område som levererades av SCB summerades till
kommunnivå, för jämförelse med statistik som SCB redovisar i den officiella
statistikdatabasen. Eftersom personer utan geografisk hemvist inte var med i
SAMSSYSS-tabellen var folkmängden i denna totalt 16 731 personer färre
än i den officiella statistiken. Störst avvikelse var det för Stockholms kommun
med 3 011 personer. För en handfull kommuner var folkmängden i
SAMSSYSS-tabellen större än i den officiella statistiken. Störst positiv
avvikelse var det i Leksand med 50 personer.
Dock så har tabellen vissa interna inkonsistenser, ifall summering görs över
åldersklasserna i tabellen blir avvikelserna jämfört med statistikdatabasen
större än om totalkolumnerna används. För folkmängden blir avvikelsen då 16 988 personer totalt. Sannolikt beror skillnaderna mellan totalsiffran och
summan av åldersklasserna på den sekretessgranskning som SCB gjort. I
relation till hela befolkningen är de interna inkonsistenserna i tabellen
försumbara.

7.1.2

Sysselsatta SAMSDAG

Även för SAMSDAG saknas restområdena i kommunerna. Det medför att
sysselsatt dagbefolkning som inte kan hänföras till en geografisk plats
saknas. För antalet sysselsatta blir därmed skillnaden mellan SCB:s
statistikdatabas och SAMS-databasen relativt stor, hela 362 007 personer.
Observera dock att för SAMPERS är inte den absoluta nivån på sysselsatt
dagbefolkning avgörande, utan det är den geografiska fördelningen som är
viktigast. Att sysselsatta utan geografisk hemvist saknas påverkar inte
modellresultat i SAMPERS.
Som jämförelse fanns det i SAMSDAG för år 2013 325 321 arbetsplatser i
riket på restområden.

7.1.3

Bostadsyta

Bostadsstatistiken innehåller summerad bostadsyta per område, uppdelat på
bebyggelsetyp (småhus och flerbostadshus) samt efter byggnadsperiod.
Småhusyta och flerbostadshusyta summerar till total bostadsyta.
Det finns ingen uppgift om bostadsyta som är ej geografisk hänförbar.
Sannolikt handlar det om en mycket liten del av bostadsbeståndet. I indata år
2013 var denna rest i allmänhet försumbar. Det utgjorde i de flesta
kommuner 0 procent av den totala ytan. I ett fåtal kommuner uppgick
andelen till 4 procent, främst i form av bostadsyta i flerbostadshus.
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7.1.4

Inkomst SAMSINK

Även för SAMSINK saknas restområdena i kommunerna. Det medför att
personer över 16 år som inte kan hänföras till en geografisk plats saknas.
När antalet personer per inkomstklass som finns i SAMS-databasen
summeras till kommunnivå saknas det 15 985 personer i jämförelse med
SCB:s statistikdatabas
Även SAMSINK-tabellen har mindre interna inkonsistenser. Skillnaden
mellan totalsumma-kolumnen och en summering över inkomstklasserna är
totalt 401 personer. Även denna skillnad beror sannolikt på SCB:s
sekretessgranskning.

7.2 KONTROLLER AV UTDATA
7.2.1

Summering till kommun och län

Efter att länsdata brutits ner till först kommun och sedan Sampers-områden
summeras befolkningen per Sampers-område till kommun, därefter till län
och slutligen till riksnivå. Detta för att se om det är exakt samma indata
(prognos på kommun-, läns- och riksnivå) som utdata (SAMS-basen),
bortsett från avrundningsfel. Samma kontroll görs även för sysselsättningen,
förvärvsgrad och inkomst.

7.2.2

Befolkning

För befolkningsdata görs följande kontroller:
•

Per Sampers-område, summering över åldersklasser, förvärvsarbete
och kön överensstämmer med totalsumman

•

Totalfolkmängd per kommun från kommunprognosen jämförs med
Sampers-områdes-prognosen. På grund av avrundningsfel är den
största absoluta avvikelsen för den totala folkmängden 439 personer
år 2040 och 303 personer år 2065, båda i Göteborg. Den största
relativa avvikelsen år 2040 0,8 procent i Övertorneå och år 2065 1,2
procent i Dorotea.

•

Befolkning per kommun, åldersklass och kön från kommunprognosen
jämförs

med

Sampers-områdes-prognosen.

På

grund

av

avrundningsfel är den största absoluta avvikelsen år 2040 29 personer
i Göteborg i åldersklass kvinnor 65-69 och år 2065 31 personer i
Göteborg i åldersklass män 16-17.
•

Befolkning i riket per åldersklass och kön jämförs med SCB:s prognos.

•

Samband mellan planerat byggande och befolkningsförändring per
Sampers-område, se figurer nedan.
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Figur 25 Samband mellan planerat bostadsbyggande och befolkningsförändring 2016-2040
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Figur 26 Samband mellan planerat bostadsbyggande och befolkningsförändring 2040-2065
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Området med störst planerat bostadsbyggande och befolkningsökning
återfinns i Malmö, följt av ett område i Sundbyberg och ett i Stockholm. De
Sampers-områden som får störst befolkningsminskning är vissa
miljonprogramsområden som idag har en mycket hög befolkningstäthet. I
genomsnitt innebär varje ny lägenhet 1,9 invånare för båda tidsperioderna
2016-2040 och 2040-2065. Befolkningsförändringen varierar en del runt
detta genomsnitt på grund av den inneboende dynamiken i form av
utglesning eller förtätning i bostadsbeståndet.

7.2.3

Sysselsättning

Sysselsatt dagbefolkning per SNI-bransch aggregeras per kommun och
jämförs med kommunframskrivningen. Det kontrolleras även att
sysselsättningsförändringen per Sampers-område för de
befolkningsanknutna branscherna har ett samband med
befolkningsförändringen. För övriga branscher kontrolleras att
sysselsättningen per SNI år 2040 respektive 2065 har ett linjärt samband
med SNI-värdena år 2016 respektive 2040 per Sampers-område.
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7.2.4

Inkomster

För inkomsternas utveckling kontrolleras att befolkningen över 16 år per kön
och Sampers-område är densamma i resultatet från befolkningsnedbrytningen som den är när nedbrytningen av inkomster är klar. Endast
små skillnader på ett par personer, som beror på avrundningar, finns i
materialet. Medelinkomsten och medelinkomstförändringen per Sampersområde beräknas, för att se att nivå och förändring är rimlig. Dessutom görs
en kontroll att antalet Sampers-områden är detsamma hela tiden.
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BILAGA 1 KARTOR PÅ SAMPERSOMRÅDES-NIVÅ
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BILAGA 2 BESKRIVNING
TÄTORTSMETODEN
Befolkningen för huvuddelen av alla kommuner har fördelats på kommunens
Sampersområden för 2040 med stöd av befolkningsutvecklingen på
tätortsnivå mellan början av 2000-talet och 2018. Denna metodik har använts
för alla kommuner med följande undantag: kommuner i Stockholms län 22,
kommuner med underlag från implementerbara bostadsenkäter samt
kommunerna Göteborg och Mölndal23. Vidare har tätortsmetoden sin
bakgrund i kommentarer från Trafikverkets regioner Nord, Mitt och Öst vad
gäller befolkningsutveckling för tätorter och omgivande landsbygd.
WSP har använt historiska data för att studera om/hur kommunens
befolkning omfördelats mellan tätorter och landsbygd/glesbygd. De
observerade historiska förändringarna har implementerats enligt följande
försiktighetsprincip:
Tätortens andel av kommunens befolkning 2040 = andel 2018 + 0,5 *
(andelens förändring mellan 2018 och 2000)
Sampersområdets befolkning 2040 = A*B*C
A= Kommunens befolkning 2040
B= Tätortens andel av kommunens befolkning 2040
C= Sampersområdets andel av tätortens befolkning 2016 24.
Några kommentarer till denna beräkning: Som första år i historiska data har
vi valt år 2000 med hänsyn till att det ska finnas data för kommuner med
nuvarande kommunindelning25. Som sista år i historiska data har vi valt år
2018 för att få en historisk period som är så lång som möjligt, för ändamålet
att göra en framskrivning till år 2040.
Beskrivningen av metoden gäller både tätorter och glesbygd. Dvs., för de
Sampersområden som återfinns i kommunens glesbygdsområden beräknas
Sampersområdets befolkning 2040 med dess andel av kommunens
glesbygdsbefolkning 2016, multiplicerad med glesbygdens beräknade andel
av kommunens befolkning 2040 och kommunens befolkning 2040.
Av alla 1 979 tätorter i landet består mindre än hälften (833) av endast ett
Sampersområde. Huvuddelen av alla tätorter består alltså av flera
Sampersområden. Det är mindre vanligt att ett Sampersområde sträcker sig
över mer än en tätort. Det gäller endast för 700 av totalt ca 11 000
Sampersområden i hela landet. I dessa fall har Sampersområdet kopplats till
den tätort som har störst befolkning 2018.

22

För vilka Trafikverket (region Stockholm) har angett fördelningen av den framtida befolkningen
på Sampersområde.
23
För vilka Trafikverket (region Väst) har angett fördelningen av den framtida befolkningen på
Sampersområde.
24
Detaljerad och verktygsanpassad SCB-statistik som beskriver utgångsåret 2016.
25
I ett fall, Knivsta kommun i Uppsala län, används 2005 som första år (eftersom Knivsta inte
fanns som egen kommun år 2000).
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Med hjälp av tätortsmetodiken har befolkningen per Sampersområde för år
2040 kunnat beräknas.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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