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Sammanfattning 

 
I denna demografiska framskrivningsstudie har Sveriges tre storstadsområden 

(Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö) jämförts med avseende på de 

demografiska variablerna migration, fruktsamhet, dödlighet, ålder och kön. Detta har 

genomförts via tre befolkningsframskrivningar för varje storstadsområde mellan år 2010 

till 2035, utifrån dels ett lågt scenario där utgångspunkten varit antaganden kring låg 

fruktsamhet och flyttningsöverskott, dels ett medelscenario med realistiska antaganden, 

samt dels ett scenario med höga antaganden. Framskrivningarna utfördes med kohort-

komponentmetoden, vilket innebar att varje kohort för samtliga storstadsområden 

skrevs fram individuellt utifrån scenarierna, vilket gjorde det möjligt att kvarhålla köns- 

och åldersstrukturerna hos befolkningarna. Resultatet indikerar att storstadsområdenas 

befolkningar kommer att åldras i betydande grad oavsett scenario, men att Storgöteborg 

kommer att ha fler invånare i 65+-åldern än de övriga utifrån både medelscenariot och 

det höga. Storstockholm förväntas dock ha den högsta procentuella ökningen av denna 

grupps antal medlemmar från år 2010.  Stormalmö kommer utifrån samtliga scenarier ha 

en större andel av sin befolkning inom 0-19-årsåldern, men vad gäller befolkningen i 

arbetsför ålder (20-64 år) är skillnaderna små mellan storstadsområdena. Storgöteborg 

antas ha högsta antal döda per 1000 invånare för intervallet 2030-2035, medan 

Storstockholm antas få det lägsta värdet för samma intervall.  

    

Befolkningsutvecklingen kommer enligt framskrivningarna vara mycket omfattande för 

samtliga storstadsområden. Enligt medelscenariot antas Storstockholms befolkning öka 

med 31,3 % till 2,67 miljoner, Storgöteborgs med 24,3% till 1,15 miljoner och 

Stormalmös med 31,2 % till 860 000. Storgöteborg förväntas därmed ha lägst 

befolkningsökning, vilket beror på det begränsade flyttningsöverskottet i jämförelse med 

de övriga storstadsområdena. Storstockholms befolkningsökning är dock sett till antal 

individer betydligt högre än de övrigas.    

     

Nyckelord: Demografi, befolkningsframskrivningar, storstadsområde, Stockholm, 

Göteborg, Malmö  
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1.Inledning 

Metropolitian area är ett begrepp som används av forskare för att beskriva funktionellt 

sammankopplade urbana områden som kan bestå av flera urbana bebyggelseområden som är 

ekonomiskt beroende av varandra. Globalt är urbana områden på tillväxt, särskilt i 

utvecklingsländer (Getis, Getis & Fellmann 2009, 381-410), men även i mer begränsad grad i 

många länder som redan har en omfattande urban befolkning, såsom Sverige där 85 % av 

befolkningen 2010 levde i tätorter (SCB 2010), i jämförelse med 84 % år 2000 (SCB 2007, s.23). 

EU:s statistikenhet Eurostat har i sin tur försökt definiera Metropolitian area genom begreppet 

Larger Urban Zone (LUZ), som är en funktionell definition som utgår från de pendlingsmönster 

som existerar mellan en centralort och olika mindre komponenter såsom förorter och andra typer 

av omgivande områden (Urban Audit, inget datum).  

I Sverige har Statistiska centralbyrån dock utgått från begreppet Storstadsområde, och identifierat 

tre sådana områden, nämligen Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö, vars geografiska 

definitioner man 2005 aktualiserade genom analys av pendlingsmönster och diskussioner med 

intressenter för de tre regionerna (SCB 2005, s.24). Dessa tre storstadsområden är mycket 

relevanta i nationell mening då 38.65 % av Sveriges befolkning uppskattas ha bott där i slutet av 

2010, vilket motsvarar en ökning från 2005 då den nuvarande definitionen av storstadsområden 

infördes, då 37.28 % av befolkningen bodde i storstadsområdena (SCB, SSD 2011). I och med att 

befolkningen ökar i betydande takt i dessa områden, samtidigt som det där även finns en stor 

andel individer i arbetsför ålder är det rimligt att anta att de tre storstadsområdena håller på att få 

en allt mer framträdande position i Sverige. Vi anser därmed att det är av vikt att genomföra 

befolkningsframskrivningar för att få en förståelse för storstadsområdenas framtida 

förutsättningar.  

Ett stort antal befolkningsframskrivningar har producerats i Sverige. Utifrån våra efterforskningar 

har vi funnit att majoriteten av dessa på subnationell nivå berör län och kommuner, sannolikt på 

grund av att de är administrativa enheter. Vi har ej funnit någon studie som specifikt behandlar 

Stormalmös framtida demografiska strukturer, och därmed heller ingen studie som jämför de tre 

storstadsområdena. Vad gäller Storstockholm, är områdets geografiska omfattning ekvivalent 

med Stockholms län; och i och med att det finns befolkningsframskrivningar som berör detta län 

har Storstockholms möjliga framtida demografiska struktur därmed analyserats. En sådan studie 

har utförts av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting (2010) där 

en behovsframskrivning mellan 2009 till 2030 av hälso- och sjukvården inom länet genomfördes, 

men som även inkluderade en generell befolkningsframskrivning för samma period. I studien 

bedömer man bland annat att andelen individer i 65+ ålder kommer att öka, samtidigt som länets 

sammanlagda befolkning år 2030 projekterades till 2,45 miljoner. I en annan studie producerad av 

region- och planeringskontoret i Stockholms län (2007) gjordes en framskrivning mellan 2005 

och 2050 med avseende på både befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige, men även 

Stockholms län specifikt. Utifrån ett lågt scenario där befolkningen förväntas öka i en lägre takt 

projekteras länets befolkning till cirka 2,3 miljoner till år 2030, och utifrån ett högt scenario till 

ungefär 2,8 miljoner. Dessa två studier är i vår mening intressanta, men är analytiskt begränsade 

med avseende på klassiska demografiska variabler såsom migration och fruktsamhet som krävs 

för att få en bredare bild över Storstockholms framtida demografiska förutsättning. I en rapport 
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från regionutvecklingssekretariatet för Västra Götalandsregionen (2011) analyseras en 

demografisk framskrivning av Västra Götaland där Storgöteborg (i rapporten refererat till som 

Göteborgsregionen) ingår som enskild komponent i analysen. Storgöteborg förväntas enligt 

prognosen nå en befolkning på 1,007 miljoner år 2020, samtidigt som antalet äldre förväntas öka 

proportionellt, och invandringen till Västra Götalandsregionen förväntas minska något.      

Det faktum att relativt få studier kring storstadsområdenas framtida förutsättningar existerar kan 

anses vara problematiskt med tanke på deras funktionella relevans, men även den omfattande 

internationella begreppsmässiga vikten av Metropolitian area. Enligt vår mening innebär detta att 

mycket viktig nationell demografisk kunskap därav saknas.  

Sådan kunskap kan med fördel inhämtas i form av en jämförelse mellan de tre 

storstadsområdena, för att erhålla information gällande hur deras framtida demografiska 

strukturer kan tänkas skilja sig åt, men även likna varandra. Detta kan ge en relevant bild av 

framtiden, och kan vara användbart vid framtida planering.  

Syftet med denna studie är att genomföra en sådan projektiv jämförelse mellan 

storstadsområdena utifrån en standardiserad metod, med avseende på de traditionella 

demografiska variablerna ålder, kön, fruktsamhet, dödlighet och migration. Anledningen till att vi 

utgår från dessa variabler är att vi anser att de kan ge gedigen kunskap om storstadsområdenas 

relativa framtida demografiska förutsättningar, utan att förutsätta en mycket komplex 

metodansats. Ovannämnda variabler kan i sin tur användas för att beräkna olika sammanfattande 

demografiska mått som möjliggör en intuitiv analys. Denna information kommer därmed 

användas för att analysera vilka skillnader och likheter som finns mellan storstadsområdena i 

avseende på de tidigare nämnda variablerna. Jämförelserna kommer att utgå från olika scenarier 

kring i vilken takt och på vilket sätt befolkningarna i storstadsområdena kan komma att 

förändras. För varje storstadsområde utgår vi dels från ett medelscenario där antagandena om 

fruktsamheten och migration är så rimliga som möjligt, dels från ett högt scenario där 

antagandena är förhöjda, och slutligen från ett lågt scenario med lägre antaganden. Att utgå från 

alternativa scenarier på detta vis kan vara användbart, då det kan ge en bredare förståelse för hur 

olika demografiska förhållanden kan påverka storstadsområdenas befolkningsstrukturer, samt 

såsom Siegel (2002, s.456-457) påpekar, ge en viss möjlighet att genomföra en 

osäkerhetsbedömning av resultatet.      

Vi har valt att genomföra denna framskrivning till år 2035, dvs en 25:årig framskrivning då vi 

anser att ett sådant tidsintervall öppnar för relativt långsiktiga strukturförändringar i befolkningen 

vilket kan vara relevant för analys, men ej längre i och med att osäkerheten blir mer omfattande 

desto längre en framskrivning görs, och på denna grund bedömer vi att 25 år är tillräckligt. För 

att kunna föra in resultatet från jämförelserna i en vidare kontext har vi som stöd även genomfört 

en framskrivning av hela landets befolkning utifrån samma metod som för storstadsområdena.  

Disposition 
I följande kapitel kommer viss grundläggande demografisk kunskap som är av relevans för denna 

studie att presenteras i form av bland annat formella definitioner som appliceras inom de övriga 

kapitlen. Därefter följer metodkapitlet, där de metoder vi använder för att genomföra 

framskrivningarna presenteras. Datakapitlet som följer därpå, beskriver olika aspekter kring de 
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data vi använder, såsom hur de har inhämtats, bearbetats och dess kvalité. I resultatkapitlet 

presenteras erhållna data från framskrivningarna, och Storstadsområdena jämförs med varandra. I 

slutsats- och diskussion diskuterar vi resultaten och övriga relevanta aspekter. 

2. Introduktion till grundläggande demografi 

Enligt Siegel (2002, s.1-6) karaktäriseras ämnesområdet demografi av studiet av 

befolkningsstrukturer- och processer som kan relateras till bland annat storlek, socioekonomiska 

karaktäristika, spatial organisation, köns- och åldersfördelning, fruktsamhet, migrationsmönster 

och dödlighet hos befolkningar. Information om dessa företeelser sammanställs ofta från survey- 

och registerdata.  

Ett av de mest centrala begreppen som används inom demografi är Kohort, som beskriver en 

grupp individer som delar någon form av ursprunglig demografiskt karaktärsdrag. Vanligtvis är 

detta karaktärsdrag ålder, då man delar in en befolkning efter olika åldersklasser, såsom 

femårsklasser där man specifikt studerar exempelvis 20-24-åringar, i sin tur uppdelade efter kön 

(Ibid, s.9-10). 

Demografer utför ofta framskrivningar av befolkningar över olika tidsperioder. Utgår man från 

femårsklasser, såsom i exemplet ovan, är det även vanligt att man skriver fram befolkningen i 

femåriga steg (Ibid); exempelvis från 2010 till 2015 där de individer som då ingick i de två 

könssegregerade 20-24-årskohorterna, och som ej har avlidit eller emigrerat nu befinner sig i 

åldersspannet 25-29 år.  

Siegel (2002, s. 9) påpekar att framskrivningar som genomförs kohortvis enligt ovan stående 

princip tillhör ett segment av de vanligaste metoderna som demografer använder. Demografiska 

kohortbaserade metoder skiljer sig från generella statistiska metoder på så sätt att de ofta enbart 

kan appliceras i demografiska sammanhang, vilket medför att de kan betraktas som en 

undergrupp till generella statistiska metoder. Enligt SCB (2006) producerar dessa kohortbaserade 

demografiska metoder enbart punktskattningar vid framskrivningar, och det går ej att direkt 

genomföra någon form av osäkerhetsskattning. Snarare brukar man inkludera alternativa 

scenarier där man genomför multipla framskrivningar utifrån olika antaganden kring fruktsamhet, 

dödlighet och migration. Skillnaderna mellan dessa olika scenarier analyseras därefter för att få 

information om modellens känslighet. Det är en sådan kohortbaserad metod vi primärt utgår från 

i denna studie. 

Olika generella statistiska metoder såsom tidsserie- och regressionsanalys, dvs olika stokastiska 

modeller som bygger på sannolikhet och slumpvariation appliceras dock även inom Demografi. 

Av särskilt intresse i denna uppsats är tidsserieanalys som vi använder i en begränsad skala, vilket 

möjliggör beräkning av prediktionsintervall runt punktskattaren som indikerar på graden av 

osäkerhet kring skattningen (Ibid, 9-11). 

ARIMA(p,d,q) är en mycket vanlig och generell modell inom tidsserieanalys, och kan beskriva 

andra modeller som AR(p), MA(q) samt ARMA(p,q). AR-modeller är autoregressiva stokastiska 

modeller där värdet på den beroende variabeln Y vid en given tidpunkt t beror på värdet av de 

senaste p tidsperioderna, och en slumpmässig term. I MA-modeller är dock Y vid en viss 
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tidpunkt ekvivalent med dels en konstant, dels q glidande medelvärden av tidigare och nuvarande 

feltermer. ARMA(p,q) består av en AR(p)-komponent och en Ma(q)-komponent. För att kunna 

estimera dessa tre modeller anses det vara viktigt att tidsserierna är stationära, dvs att de ej 

innehåller olika chocker eller/och trender som gör det svårt att applicera minsta kvadratmetoden 

(OLS) på aktuella data. Om det finns indikationer på att en tidsserie har olika sådana chocker eller 

trender finns det risk att tidsserien har en enhetsrot, vilket indikerar på att tidsserierna är just 

icke-stationära. Genom exempelvis Augmented Dickey-Fullertestet kan man testa om 

enhetsrötter kan påträffas i en tidsserie. Om man ej kan förkasta hypotesen om en enhetsrot, 

rekommenderas det att man differentierar1  eller/och avlägsnar trenden från tidsserien. (Gujarati 

& Porter, 2009, 744, 757 & 775-776)         

Grundläggande demografiska begrepp 
Nedan följer ett antal centrala demografiska begrepp som är relevanta för denna studie.  

Begreppet fruktsamhet är relaterad till barnafödandet hos en befolkning. Det finns olika mått på 

fruktsamheten såsom den åldersspecifika fruktsamheten2 som utgår från antalet födda barn under en 

period för en specifik kvinnlig ålderskohort. Summerar man den åldersspecifika fruktsamheten 

för samtliga kvinnliga ålderskohorter i barnafödande ålder, och multiplicerar detta tal med 5, 

(detta innebär att man förutsätter att den åldersspecifika fertiliteten är konstant under fem år) får 

man den summerade fruktsamheten (TFR) som beskriver det antalet barn en genomsnittlig kvinna i 

barnafödande ålder skulle få om hon levde ända till slutet av den fertila perioden, dvs att hon blev 

50 år (Crook, 1997, s. 44-45) .  

I Sverige var den summerade fruktsamheten 1,98 år 2010 (SCB, SSD 2011), vilket innebär att en 

genomsnittlig svensk kvinna inom barnafödande ålder i snitt får 1,98 barn givet att hon lever till 

efter 50.       

Vad gäller enbart antalet födslar finns begreppet födelsetalet som räknas ut på följande vis: 

 
 

  
 

där   är antalet födslar under ett kalenderår och    är medelfolkmängden under samma år. 

Multiplicerar man detta tal med 1000, får man antalet födslar per 1000 kvinnor, som likt den 

summerade fruktsamheten ofta används som ett summariskt mått (SCB 2011 A). 

Den tidigare nämnda medelfolkmängden är i sin tur ett mycket viktigt begrepp som används vid 

ett flertal demografiska beräkningar, och fås på följande vis: 

 
      

 
 

där    är den totala befolkningen vid början av kalenderåret och    vid slutet. Man får därmed 

en approximation för befolkningen vid mitten av ett kalenderår (Ibid). 

                                                             
1 Tar man exempelvis den första differensen, innebär det att man subtraherar de föregående perioderna från de 

nuvarande:             
2 Detta begrepp kommer att definieras mer formellt senare 
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Vad gäller dödlighet är dödstalet ett grundläggande mått, som beräknas på följande vis: 

 

  
 

Återigen används medelfolkmängden för ett kalenderår, och  är antalet döda under samma 

kalenderår. Multiplicerar vi detta tal med 1000, får vi antal döda under ett kalenderår per 1000 

invånare, vilket likt antalet födslar per 1000 kvinnor används som ett summariskt mått (SCB 2011 

A).  

Det är viktigt att även beakta migrationen, och SCB (2011 A) använder ett antal olika begrepp för 

att beskriva detta. Två mycket summerande begrepp är dels inflyttade, dels utflyttade. Inflyttade 

inkluderar samtliga invandrare från andra länder som flyttar in i ett storstadsområde och samtliga 

inrikes inflyttande. Utflyttande består av de som flyttar ut ur landet, och även de inrikes 

utflyttande. Om man då subtraherar antalet inflyttande från antalet utflyttande som:  

      = FÖ  

får man flyttningsöverskottet FÖ (Ibid).  

Försörjningskvoten är också av intresse då den beskriver den andel av befolkningen som rent 

åldersstrukturellt är ekonomiskt beroende av den arbetande befolkningen. Den beräknas av SCB 

(2003) på följande vis3: 

 
          

      
      

Dvs, både gruppen 0-19-åringar samt gruppen 65 år eller äldre beskrivs utifrån denna kvot som 

ekonomiskt beroende av gruppen i arbetsför ålder (20-64). Om försörjningskvoten i ett land 

exempelvis är 58, innebär det att 100 personer i arbetsför ålder, i genomsnitt måste försörja 58 

individer i beroende ålder.  

Könskvoten är ett enkelt, men frekvent använt mått inom Demografi (Siegel 2002, s.12): 

 
   

       
      

Är könskvoten exempelvis 98, innebär det att det i genomsnitt går 98 män på 100 kvinnor i en 

befolkning.    

                                                             
3
 Detta är därmed standardmetoden för denna beräkning av FK i Sverige. I andra kontexter beräknas den på andra 

vis. Siegel (2002. s. 11) utgår exempelvis från 18-64-åringar som den försörjande gruppen, och detta är sannolikt  det  
vanligaste sättet att beräkna FK internationellt.  
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Relevant undersökningsmetodik 
Det finns ett flertal statistiska undersökningsmetodologiska begrepp som är relevanta för denna 

studie. 

Enligt Dahmström (2005, s. 318) går det att särskilja mellan urvalsfel och icke-urvalsfel. Urvalsfel 

uppkommer då man utgår från ett slumpmässigt urval, och försöker skatta ett antal parametrar 

utifrån stickprov. Sådana skattningar ger viss osäkerhet, som man ofta kan bedöma. Icke-urvalsfel 

är fel som ej är direkt kopplade till urvalssituationer. 

Bland de icke-urvalsfelen, finns täckningsfel som innebär att den befolkningsram som en undersökare 

har tillgång till (befolkningsramen är en förteckning av element) ej helt och hållet korresponderar 

med målpopulationen (den grupp av element som man vill undersöka). Övertäckning innebär att man 

har element i sin ram som ej tillhör målpopulationen, medan man vid undertäckning saknar element 

i ramen, som ingår i målpopulationen (Ibid, s.319). 

En annan typ av icke-urvalsfel är bortfallsfel, och uppkommer då man ej erhåller svar från vissa 

element som man har inom både ramen och målpopulationen. Mätfel innebär att det finns 

problem med mätningen som innebär att det finns en skillnad mellan erhållna värden och de 

sanna värdena. Bearbetningsfel uppkommer vid felkodning, misstag vid datorbearbetning och 

felregistrering av data (Ibid, 321-339).             

3. Metod 

Kohort-komponentmetoden 
Vi har valt att utgå från kohort-komponentmetoden för att genomföra de demografiska 

projektionerna. Metoden bygger på den fundamentala befolkningsekvationen som är en linjär 

ekvation som beskriver befolkningsförändringen från en tidpunkt till en annan (Siegel, 2002, 

s.23)4: 

                          

där      representerar befolkningen vid tidpunkt t+1, dvs framtiden,    är befolkningen vid 

tidpunkt t och    är födslarna under intervallet mellan t och t+1 som sedan subtraheras med    , 

antalet döda under samma intervall.     symboliserar inflyttningen under intervallet, som 

subtraheras med    , antalet utflyttade (Ibid, s.23). Observera att man utgår från 

medelbefolkningen för ett visst årtal och ej folkmängden vid slutet av året (SCB 2009, s.98). 

Modellen kan summeras som: 

        
         

där    
  är antalet individer från    som överlevt intervallet i, och     flyttningsöverskottet under 

intervallet (Siegel 2002, s.8). 

Kohort-komponentmetoden som bygger på denna ekvation innebär att man utgår från olika 

specifika komponenter i befolkningen (i vårt fall i form av könsspecifika ålderskohorter), vilket 

                                                             
4 Notera att vid dock notationsmässigt delvis utgått från: CPC, Population analysis for planners 8. 
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möjliggör separata framskrivningar av dessa grupper (Siegel 2002, 23-24) så att man därmed får 

information om den framtida ålder- och könsstrukturen hos befolkningen. En kohortbaserad 

ekvation kan formuleras på följande vis: 

     
     

       

Notera att    här har eliminerats, i och med att ingen av de kohorter som framskrivs expanderar i 

storlek genom födslar. I ekvationen symboliserar   en specifik kön-ålderkohort. För varje enskild 

kohort utgår man från unika antaganden kring överlevnad och fruktsamhet, exempelvis dör en 

större andel av männen mellan 70-74 år under ett femårigt tidsintervall än de som är 40-44 år 

gamla, samtidigt som 30-34-åriga kvinnor generellt sett är mer fruktsamma än de mellan 44-49 år. 

Fruktsamheten används för att beräkna antalet barn som kommer att födas till de kvinnliga 

kohorter vars individer befinner sig i barnafödande ålder (Ibid. s.23-24).     

Vi har valt att dela in observationerna i femårskohorter efter kön. Ett exempel på en sådan 

kohort är de kvinnor i Storstockholm som år 2010 var mellan 35-39 år gamla. Framskrivningen 

av denna kohort sker i femåriga steg efter kohort-komponentmetoden, där kohorten först skrivs 

fram fem år i tiden, vilket innebär att de element som tidigare ingick i 35–39-årskohorten 

kommer att befinna sig i 40-44-årsintervallet. Då den helhetliga framskrivningen utförs från 2010 

till 2035, innebär detta att fem stycken stegvisa framskrivningar av varje enskild kohort 

genomförs. Detta medför att de överlevande medlemmarna i den tidigare nämnda kohorten 

slutligen kommer att befinna sig inom åldersspannet 60-64. 

För samtliga framskrivningssteg blir varje kohort som tidigare nämnt framflyttad, därefter 

subtraheras först antalet förväntade döda från varje kohort. Därefter adderas antalet förväntade 

födda till den första ålderskohorten med 0-4 åringar, som i och med framskjutningen blir tömd. 

Slutligen adderas de kohortspecifika flyttningsöverskotten till samtliga ålderskohorter efter kön. 

Under de följande underrubrikerna följer hur vi kommer att beräkna dessa komponentbaserade 

faktorer (Ibid, 23-24).                 

Dödlighet 

Att estimera antal förväntade överlevande i framtiden följer flera steg, där man börjar med att 

räkna ut de åldersspecifika dödskvoterna för de olika städerna på följande vis: 

         

där   är antalet döda under ett år för åldersintervallet         och    är medelbefolkningen 

under året för åldersintervallet (CPC, Multiple decrement life tables 2, inget datum). För att 

reducera slumpfaktorn i så stor utsträckning som möjligt använde vi oss av snittet för de 

observerade dödskvoterna under perioden 2006-2010. 

Dessa dödskvoter använder man sedan för att räkna ut dödsriskerna för åldersintervallen som 

kan förklaras med andelen som lever i början av åldersintervallet, som är döda vid intervallets 

slut. Detta räknas enligt Ferganys metod, där man utgår från att dödsrisken är konstant genom 

perioden, ut på följande vis: 
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(CPC, Multiple decrement life tables 3, inget datum) där   är längden på åldersintervallet. Denna 

metod är enligt Fergany (1971) mycket enkel, men producerar resultat som är ungefär ekvivalenta 

med mer komplexa metoder.  

Vid uträkningen av de åldersspecifika dödsriskerna skapar man en så kallad livstabell för att 

beräkna de 5-åriga överlevnadskvoter som krävs vid framskrivningarna. I denna tabell följer man 

en hypotetisk kohort av 100 000 nyfödda, som allteftersom råkar ut för de framräknade 

dödsriskerna, till dess att alla i kohorten har avlidit. Tabell 3.1 visar livstabellen för kvinnor i 

Storstockholm från 2010 till 2015 och Tabell 3.2 definition av kolumnerna:  

Tabell 3.1  - Livstabell Kvinnor i Storstockholm 2010-2015 

                                 

0 år 0,00392 0,0039 100000 391 99804 8379582 83,80 

1-4 år 0,00020 0,0008 99609 80 398277 8279778 83,12 

5-9 år 0,00007 0,0004 99529 37 497555 7881501 79,19 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

85-89 år 0,08984 0,3619 56661 20504 228218 401262 7,08 

90-94 år 0,16781 0,5679 36157 20533 122356 173044 4,79 

95-99 år 0,28485 0,7593 15624 11864 41648 50688 3,24 

100+ år 0,41596 1,0000 3760 3760 9041 9041 2,40 

 

Tabell 3.2 – Definitioner  

  

Källa: Kintner (1983, s.306) 

 

 

 



9 
 

Vi använde nu livstabellerna för att beräkna 5-åriga överlevnadskvoter för de olika kohorterna 

med formeln 

     
     

   

 

som används för samtliga kohorter med undantag för de två första åldersgrupperna (0 år och 1-4 

år) och den sista åldersgruppen (100+ år), som istället räknas ut som följer: 

       
       

    
 

för 0 till 4 åringar, och 

      
      

      
 

för åldrarna över 100 (Kintner 1983, s.306). Dessa beräkningar, som genomfördes för samtliga 

storstadsområden, vägdes sedan mot SCB:s nationella prognoser av de framtida 

överlevnadskvoterna. Detta för att anpassa storstadsområdenas dödlighetskvoter som beräknats 

enligt metoden ovan, till det faktum att de nationella åldersspecifika dödskvoterna förväntas att 

minska över tid (därav förväntas medellivslängden att öka). På samma sätt som för de andra 

komponenterna i framskrivningen justerade vi estimeringen av kvoterna efter SCB:s prognoser 

vart femte år. Skillnaderna mellan storstadsområdena med avseende på kvoternas värden antog vi 

var konstanta under samtliga framskrivingssteg. 

Fruktsamhet och antalet födda barn 

För att erhålla förväntade antalet födda barn, beräknade vi först de åldersspecifika 

fruktsamheterna för 2010. Detta fick vi fram på följande vis: 

 
          

  

    
     

  

där     
      är antalet kvinnor tillhörande en viss ålderskohort x, under 2010. Exempelvis 

kvinnor mellan 30-34 år i Malmö, medan           
  är antalet födda barn till den kvinnliga 

ålderskohorten         under samma år.  

När man sedan påbörjar framskrivningen multipliceras dessa erhållna åldersspecifika 

fruktsamhetskvoter under varje framskrivingssteg med förväntade antalet överlevande kvinnor i 

de olika åldersklasserna för att erhålla förväntade antalet födda barn. Det grundläggande 

antagandet i Demografi är att de åldersspecifika fruktsamhetskvoterna är konstanta, dvs att den 

proportionerliga fruktsamheten kommer att vara på samma nivå för exempelvis 30-34-åriga 

kvinnor 2010 som 2015. Såsom det tidigare nämnts blir den yngsta åldersklassen (0-4-år) tömd 

efter varje dödlighetsframskriving, då samtliga åldersklasser blir framflyttade ett steg. Genom 

beräkningen av förväntade antalet födda barn kan man dock nu fylla denna klass (CPC, 

Population analysis for planners 8, inget datum).     
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Det är dock rekommenderat att utgå från tre årtal istället för enbart ett enda, på så sätt att man 

summerar antalet födda dels från det årtal man avser grunda projektionen på (i vårt fall 2010), 

dels de två omgivande årtalen (2009 & 2011). Därefter tar man det aritmetiska medelvärdet av 

antal barn för de tre åren och tar kvoten av detta i förhållande till antal kvinnor 2010, för att till 

viss grad jämna ut fertiliteten (CPC, Population analysis for planners 8, inget datum).  

Det konstanta förhållandet som kohort-komponentmodellen antar gäller för fruktsamheten är 

dock problematisk. En utjämning såsom det föreslagits ovan skulle förbättra situationen till viss 

grad, men skulle utifrån vår mening vara en bristfällig utgångspunkt för vår relativt långa 

projektion där fruktsamheten sannolikt kan komma att fluktuera.  

En möjlighet för att hantera detta är att systematiskt justera fruktsamheten över tid, på ett likartat 

sätt som vi gjorde för dödligheten. Vi har för att uppnå detta använt oss av SCB:s nationella 

prognos över kvinnors framtida åldersspecifika fruktsamhetstal, och då utgått från den 

förväntade procentuella förändringen av de åldersspecifika fruktsamhetstalen i femårsintervall. 

Dvs först från 2010 till 2015 där exempelvis fruktsamhetstalen för 20-24 åringar förväntas minska 

med cirka 6,3 %, och därefter från 2010 till 2020 där en minskning på 8,2% väntas, och denna 

procedur upprepades fram till 2035. Dessa minskningar har sedan multiplicerats med 2010-års 

åldersspecifika fruktsamhetskvoter: 

 
          

    

      
       

  
             

       

             
     

där n är fem år; f den aktuella framskrivningen (exempelvis om det är första eller andra 

framskrivningen).              
     är de åldersspecifika fruktsamhetstalen från 2010 i åldern 

       , och              
       

de prognosticerade fruktsamhetstalen för samma ålder. 

      
        är antalet kvinnor i åldern         år 2010, medan           

     är antalet barn 

födda av samma kohort kvinnor, 2010. 

Som exempel kan man utgå från att man vill göra en framskrivning från 2015 till 2020 av 

förväntade antalet födda barn till kvinnor i 20-24-åldern under perioden, i Göteborg. Först måste 

man beräkna medelantalet kvinnor i åldern 20-24 år under perioden. Detta gör man genom att 

summera antalet framskrivna 20-24 åriga kvinnor 2015 med samma värde för 2020, och sedan 

dela med 2. Därefter räknar man fram den förväntade genomsnittliga fruktsamheten för 

åldersgruppen under samma period, vilket sker genom att man multiplicerar kohortens 

åldersspecifika fruktsamhet från 2010 med den förväntade nationella procentuella förändringen 

från 2010 till 2015, och från 2010 till 2020, för att sedan beräkna det aritmetiska medelvärdet för 

de båda. Eftersom framskrivningen sker under en femårsperiod multipliceras produkten av dessa 

två medelvärden med 5, och beräkningen ser ut som följer: 

       
                         

 
   

             

 
         

där 0,035 är den åldersspecifika fruktsamheten för kvinnor i åldern 20-24 år i Göteborg 2010; 

medan 0,937 och 0,918 är de procentuella förändringarna för prognoserna till 2015 och 2020. 

Talen 32979 och 27295 är antalet kvinnor mellan 20-24 år 2015 respektive 2020. Antalet födda ur 
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denna åldersgrupp är 4943. Därefter delar man upp antalet födda efter pojkar och flickor. Enligt 

historisk data5 förväntas pojkar stå för ca 51,5 % av födslarna, och flickorna för 48,5 %. När man 

multiplicerar dessa kvoter med de 4943 födda får man därmed 2546 födda pojkar och 2397 

flickor.  

Genom att använda metoden ovan får man därmed ett mått som beaktar den regionala skillnaden 

mellan storstadsområdena i och med de reguljära åldersspecifika fruktsamhetsberäkningarna, men 

även sannolikt en god skattning av den framtida situationen genom SCB:s nationella prognos. 

Här bör det dock påpekas att vi antar att eventuella fluktuationer gällande fruktsamheten är 

konstant mellan storstadsområdena.  

Migration 

Smith (1986) hävdar att migrationen är den delen av kohort-komponentmodellen som är svårast 

att prognosticera i och med att den tenderar att fluktuera till omfattande grad över tid. Detta är 

särskilt påfallande i urbana områden som ofta har en betydande inrikes- och utrikes in-migration, 

och ett positiv flyttningsöverskott.  

Enligt Bijak (2006) finns det ett stort antal teorier som behandlar migration inom de 

vetenskapliga disciplinerna sociologi, ekonomi och kulturgeografi (men även tvärvetenskapliga 

ansatser). Han refererar till Öberg och Wils (1992) samt Kupiszewski (2002) som samtliga hävdar 

att teoriernas användbarhet vad gäller framskrivning är mycket begränsade. Forskare har försökt 

modellera dessa teorier statistiskt, men ej lyckats särskilt väl då teorierna antigen är svåra att 

operationalisera eller har mycket låg förklaringskraft. Olika i huvudsak empiriska modeller i form 

av deterministiska och stokastiska modeller har dock visat sig vara mer användbara.  

Stokastiska tidsserieanalytiska modeller har såsom Bijak beskriver, applicerats för framskrivningar 

av migration i form av ARIMA(p,d,q)-modeller; och enligt SCB (2006) så har AR(1) och AR(2) 

varit de mest användbara av de tidsseriemodeller som de studerat för att framskiva migration. 

Vi har erfarenhet av att använda ARIMA(p,d,q)-modeller, och vår bedömning är att de tycks vara 

användbara vid demografiska framskrivningar. De erbjuder även en formell empirisk-historisk 

metod för att genomföra framskrivningar av migrationen; och Siegel (2002, s.456) hävdar att 

stokastiska demografiska framskrivningar har visat sig prestera mycket väl. På grund av dessa 

anledningar har vi därmed valt att utgå från ARIMA(p,d,q) för att genomföra framskrivningar av 

flyttningsöverskottet. Fördelen att utgå från flyttningsöverskottet är att det är ett summariskt 

mått, vilket medför att det blir enklare analysera det med hjälp av tidsserieanalys.   

I nästa kapitel går vi i underkapitlet för migration igenom hur vi specifikt valde ARIMA(p,d,q)- 

modeller för de tre storstadsområdenas flyttningsöverskott, då vi redovisar hur vi analyserade och 

bearbetade aktuella historiska tidsseriedata. Men efter att vi hade genomfört olika test valde vi i 

slutändan att använda oss av OLS som skattningsmetod med AR(1) för Storgöteborg och 

Stormalmö, samt ARMA(1,1) för Storstockholm för att analysera datamaterialet och därefter låta 

programmet göra en prognos för varje storstadsområde för varje enskilt år mellan 2011 - 2035. 

Värdena för punktskattningarna registrerades, och vi räknade sedan ut kvoter för 

flyttningsöverskottet för varje åldersår, baserat på data gällande de ålder- och könsspecifika 

                                                             
5 Vi utgick från de 10 senaste åren i Sverige 



12 
 

flyttningsöverskotten för de senaste fem åren (2006-2010) genom att ta summan av 

flyttningsöverskottet för en viss ålder och kön under perioden och dividera med summan av det 

totala flyttningsöverskottet för samma period: 

    
   

   
   

     
   

 

där    
     är flyttningsöverskottet,   symboliserar ett specifikt åldersår, k ett specifikt kön, där ♂ 

är män och ♀ kvinnor, och i ett värde för ett av de fem årtalen,     det totala 

flyttningsöverskottet för män och kvinnor, och     därmed kvoten för ett specifikt åldersår. 

Exempelvis kan kvoten för fyraåriga flickor år utryckas som      

Vårt antagande är att kvoterna är konstanta över tid och att varje åldersår kommer stå för samma 

proportion av flyttningsöverskottet för 2011-2035 såsom de gjorde 2006-2010. Kvoterna 

användes sedan för att beräkna det estimerade flyttningsöverskottet för varje åldersår för kvinnor 

och för män, på så sätt att vi multiplicerade kvoterna med de prognostiserade totala 

flyttningsöverskotten från 2011-2035.  

För att få fram relevant data för framskrivningarna summerade vi de estimerade 

flyttningsöverskotten för varje kohort i femårsperioder. Som exempel kan vi utgå från 

flyttningsöverskottet för kohorten 20-24-åriga män i Storstockholm mellan 2015 och 2020. 

Eftersom vi i framskrivningarna utgår från medelfolkmängden och beräkningarna görs till mitten 

av året, summerade vi inflyttningarna för kohorten från mitten av 2015 till mitten av 2020. Vi 

summerade därmed hälften av inflyttningarna för 20-24 åringar år 2015, med inflyttningarna för 

21-25 åringar 2016, 22-26 åringar 2017, 23-27 åringar 2018, 24-28 åringar 2019 och slutligen med 

hälften av 2020 års inflyttningar för åldern 25-29.  

Vid beräkning av antalet inflyttade som antas avlida utgår man från att inflyttningarna sker 

kontinuerligt under perioden. Man kan alltså säga att de inflyttade i snitt under perioden levt i 

Storstockholm 2,5 år. Därmed utsätts de bara för halva den femåriga dödsrisken (Siegel 2002, 

s.22). Dödstalet för de inflyttade erhålls då genom att multiplicera den åldersspecifika dödskvoten 

med hälften av det summerade flyttningsöverskottet för kohorten.   

Värdering av kohort-komponentmetoden 
En av fördelarna med kohort-komponentmetoden är att den såsom det tidigare nämnts, gör det 

möjligt att bibehålla olika befolkningsstrukturer i framskrivningen såsom kön, ålder, etnicitet och 

socioekonomisk status i form av kohorter (Siegel 2002, s. 419). Detta ger detaljerad information 

som ofta är användbar vid planering (CPC, population analysis for planners 8).  

Begränsningar med metoden är dels att framskrivningen i sig bygger på antagandet gällande 

konstant mortalitet och fruktsamhet (något som vi dock försökt lösa), dels att osäkerheten ökar 

ju längre framskrivningen genomförs (Ibid).        

I och med att vi är intresserade av befolkningarnas sammansättningar gällande traditionella 

demografiska variabler är kohort-komponentmetoden efter vår bedömning den mest relevanta 

metoden för att uppnå vårt syfte. 
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Alternativa scenarier 
Den metod som har angivits ger oss vad som skulle kunna betraktas som medelscenarier för 

storstadsområdenas framtida befolkningsutveckling. De är i vår mening mycket rimliga 

skattningar av den framtida fruktsamheten och migrationen, och baserade på historisk data vad 

gäller flyttningsöverskottet och SCB:s fruktsamhetsprognos i förhållande till de aktuella regionala 

skillnaderna gällande den framtida fruktsamheten. De antaganden vi har utgått från lämpar sig 

därav väl för medelprognoser.  

Det är dock ej på något sätt otänkbart att fruktsamheten kan komma att sjunka till en lägre nivå 

än vad SCB prognostiserar, eller approximativt kvarhållas på den nuvarande höga nivån. 

Detsamma gäller för migrationen, som i historisk mening, för närvarande är hög.6 

Därav är vi intresserade av tre grundantaganden för fruktsamheten respektive 

flyttningsöverskottet: Låg, medel och hög. För varje storstadsområde erhålls därmed nio 

potentiella kombinationsscenarier: 

Tabell 3.3 - Scenarier 

Scenario Fruktsamhet Flyttningsöverskott Sammanvägning 

1 Låg Låg Låg 

2 Låg Medel Medel-låg 

3 Låg Hög Medel 

4 Medel Låg Medel-låg 

5 Medel Medel Medel 

6 Medel Hög Medel-hög 

7 Hög Låg Medel 

8 Hög Medel Medel-hög 

9 Hög Hög Hög 

 

Om man därefter kombinerar dessa nio scenarier i förhållande till de tre storstadsområdena 

erhålls ett ohanterligt stort antal överhängande scenarier, så uppenbarligen behövs någon form av 

selektion baserat på vilka kombinationer som är intressanta: 

Tabell 3.4 - Tre överhängande scenarier 

Storstadsområde 
Medelscenariot Det höga scenariot Det låga scenariot 

Fruktsamhet Flytt.öv Fruktsamhet Flytt.öv Fruktsamhet Flytt.öv 

Storstockholm M M H H L L 

Storgöteborg M M H H L L 

Stormalmö M M H H L L 

       

De tre scenarierna ovan är de vi uppfattar som de mest relevanta; särskilt medelscenariot som är 

kärnpunkten i denna studie, då den utgår från den tidigare redovisade metoden. Att inkludera de 

båda övriga scenarierna gör det även möjligt att genomföra en viss osäkerhetsbedömning, då 

differensen mellan det höga och det låga scenariot är av intresse. Även om vi anser att det höga 

                                                             
6 Att den summerade fruktsamheten I Sverige under de senaste åren varit hög framgår av bilaga 1 
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scenariot är intressant är det ej särskilt sannolikt att den nuvarande fruktsamheten och 

flyttningsöverskottet fortgår, men det är relevant att studera huruvida befolkningsstrukturerna 

skulle förändras om den nuvarande trenden trots allt var konstant. Det skulle även vara intressant 

att studera hur befolkningsstrukturerna i storstadsområdena skulle förändras om fruktsamheten 

gick ner på en låg nivå igen, samtidigt som flyttningsöverskottet följde ett lägre antagande.  

Beräkning och fastställning av de alternativa scenarierna 

Våra beräkningar av de alternativa scenarierna har utförts på ett mycket enklare vis än för 

medelscenariot, i och med att vi har haft en numerisk-empirisk ansats där vi till viss grad utgått 

från medelscenariot. Men vårt centrala mål för de höga och de låga antagandena har varit att 

skapa rimliga skattningar, som ej är extremt låga eller höga.  

Gällande migrationen skattade vi den för det höga scenariot genom att utgå från de tre senaste 

årtalen (2010-2008) då den under denna period har varit hög. Sedan summerade vi värdena för de 

tre årtalen och beräknade det aritmetiska medelvärdet. Detta höga medelvärde applicerades sedan 

för samtliga framskrivningsår. För det låga scenariot utgick vi från det numeriska avståndet 

mellan den höga skattningen och medelscenariot; exempelvis innebar det höga scenariots värde 

för Stormalmö på att det hade skett en ökning på 58,2 % procent, denna ökning dividerades 

sedan med 2, vilket gav 29,1 %, och applicerades sedan som en minskning från medelscenariot 

vilket gjorde att vi kunde skapa ett lågt scenario.   

För både det låga och det höga antagandet gällande flyttningsöverskottet kopplade vi denna 

numeriska ansats till den historiska utvecklingen i Storstadsområdena, genom att kontrollera att 

de värden vi erhöll förföll rimliga utifrån ett historiskt perspektiv. Vår utgångspunkt är att detta är 

fallet. De låga antagandena för storstadsområdena befinner sig i området för de lägre historiska 

värdena, medan detsamma gäller för de höga antagandena, fast för de höga historiska värdena.      

För att exempelvis hålla fruktsamheten på en hög, men konstant nivå, höll vi de åldersspecifika 

fruktsamhetstalen konstanta för de enskilda storstadsområdena från år 2010 då den summerade 

fruktsamheten var mycket hög i nationell historisk mening på 1,98. Vad gäller det låga scenariot, 

utgick vi från att det numeriska avståndet utryckt i summerad fruktsamhet (TFR) mellan 

medelantagandet och det höga antagandet, är lika omfattande som det avståndet mellan det låga 

antagandet och medelantagandet. På nationell nivå är 2015 års prognostiserade TFR 1,87 vilket 

ligger 0,11 enheter under det höga antagandet från 2010. Vi utgår då från att det låga antagandet 

för 2015 ligger 0,11 TFR-enheter under medel. På samma sätt tar vi fram det låga antagandet för 

2035, där medelantagandet på 1,825, ligger 0,155 TFR-enheter under det höga, vilket alltså ger ett 

lågt TFR på 1,67 för 2035. 

Liksom för flyttningsöverskottet gav denna metod oss rimliga värden som kan relateras till den 

historiska utvecklingen.  

Framskrivning för Sverige 
För att få en inblick i hur befolkningsutvecklingen i storstadsområdena kommer att se ut i 

jämförelse med övriga landets har vi som vi nämnde i inledningen även gjort en framskrivning av 

Sveriges befolkning till år 2035. Beräkningen skedde med samma metod som användes för 

storstadsområdena, fast med de nationella flyttnings- fruktsamhets- och dödlighetsprognoserna 

som utgångspunkt.  



15 
 

4. Data 

Definition av storstadsområdena 
De tre storstadsområdena Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö hade år 2010 en 

sammanlagd befolkning på 3,693,327 individer, av dessa bodde 2,054,343, dvs 56.4 % i 

Storstockholm, 928,629  (25.6 %) i Storgöteborg, samt 656,355 (18 %) i Stormalmö (Källa: SCB, 

SSD, 2011). 

Bild 4.1 – Karta7 över storstadsområdena, efter de ingående kommunerna 

Källa för gränser: SCB (2011 B, s.56). 

                                                             
7
Kartan är baserad på en grundkarta av SCB som enbart visar Sveriges kommungränser. Den finns tillgänglig under 

”Gör egna kartor” på SCBs hemsida: (http://www.scb.se/Pages/List____257347.aspx).     
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Storgöteborg består av 13 kommuner, varav samtliga förutom Kungsbacka ligger i Västra 

Götalands län. Storstockholm som geografiskt är ekvivalent med Stockholms län består av 26 

kommuner; medan det ingår 12 kommuner i Stormalmö som ligger i Skåne län (SCB 2011 B, 

s.56).  

De nuvarande befolkningsstrukturerna inom storstadsområdena 

Bild 4.2 – Befolkningspyramider8 för storstadsområdena 

Källa: SCB, SSD 2011 

I bild 4.2 ovan presenteras tre befolkningspyramider som beskriver storstadsområdenas ålder- 

och könsfördelning för 2010 baserat på medelfolkmängderna. Fördelningarna är lika varandra 

med sina spjutspetsliknande former. Notera dock att Stormalmö har en omfattande andel 

individer jämfört med de andra storstadsområdena som befinner sig mellan 20-30 år. 25-29-

årskohorten är den som har flest medlemmar bland kvinnorna, medan samma kohort för män i 

Stormalmö har nästan lika många medlemmar som 30-34-årskohorten, vilken är den största 

kohorten bland män. För Storstockholm och Storgöteborg är 35-39-årskohorten den kohort med 

flest individer för både män och kvinnor.      

 

                                                             
8
Befolkningspyramiderna är baserade på en Excell-mall skapad av demografen Eddie Hunsinger, och finns tillgänglig 

på denna sida: (http://demog.berkeley.edu/~eddieh/toolbox.html#PRBPopulationPyramidSpreadsheets)  
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Gällande ett antal relevanta variabler är skillnaderna följande: 

Tabell 4.1 - Sammanfattande mått för storstadsområdena 

Storstadsområde Försörjningskvot 65 år och äldre (%) Summerad fruktsamhet Flyttningsöverskott Könskvot 

Storstockholm 64,4 15,4% 1,984 21129 97,8 

Storgöteborg 65,3 16,3% 1,962 5378 98,9 

Stormalmö 65,5 16,8% 1,956 5326 98,1 

Källa: SCB, SSD 2011 

Tabell 4.1 tydliggör den tidigare slutsatsen att åldersstrukturerna för storstadsområdena liknar 

varandra, dock har Storstockholm en något lägre försörjningskvot än de andra områdena, och 

marginellt färre invånare som befinner sig i pensionsåldern. Vad gäller den summerade 

fruktsamheten är skillnaderna mycket små, även om Storstockholms värde är lite högre än de 

andras. Gällande flyttningsöverskottet hade Stormalmö och Storgöteborg ungefär samma antal, 

medan Storstockholm hade ett flyttningsöverskott som nära på var dubbelt så stort som 

Stormalmös och Storgöteborgs tillsammans.    

Inhämtning av data om storstadsområdena 

All nödvändig data kring de relevanta variablerna, dvs allt ifrån mortalitets- och 
fruktsamhetsprognoser till rena befolkningssiffror har samlats in från SCB:s Sveriges statistiska 
databaser under ämnesområdet befolkning. Befolkningsdata uppdelade efter de tre 
storstadsområdena finns i denna databas organiserade under kategorin ”Folkmängden efter 
kommun, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2010”. Vad gäller övriga variabler såsom antalet 
födda barn till de olika kvinnliga ålderskohorterna och antalet döda efter kön- och ålderskohorter 
var det dock nödvändigt att samla in data kommunvis, i och med att storstadsområden inte 
existerade som kategori. Därav var det behövligt att summera kommundata för varje enskilt 
storstadsområde. Då man genomför denna typ av enklare summeringar finns det självfallet risk 
för inkorrekta summeringar av data på grund av misstag av olika slag.  

Population 

I och med att vi har utgått från en andrahandskälla, dvs SCB och deras befolkningsdatabas, har vi 
valt att koppla vår egna målpopulationsram till deras. På så vis blir det enklare att bedöma 
kvaliteten på de data vi använt, och specificera olika typer av under- och övertäckning. SCB:s 
målpopulation för befolkningsstatistiken är individer som enligt gällande lagar och förordningar 
ska vara folkbokförda i Sverige (SCB 2011 A). I vårt fall blir målpopulationen därmed individer 
som utifrån gällande lagrum ska vara folkbokförda i de kommuner som ingår i de tre 
storstadsområdena, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. 

Vi använder medelfolkmängden som grund för beräkning av den åldersspecifika fruktsamheten 
och dödligheten vilket är praxis, dvs i vårt fall medelvärdet av befolkningsmängden utifrån 
skatteverkets befolkningsdatabas den 31:a december 2009 och den 31:a december 2010 vilket ger 
medelfolkmängden för 2010. Genom att därmed utgå från ett specifikt värde undviker man de 
konstanta fluktuationerna i befolkningen som sker under alla årets dagar.  

Registret över totalbefolkningen uppdateras enligt SCB (SCB, 2011 A) fem gånger i veckan (varje 
vardag), så en diskrepans mellan vår målpopulation och den registrerade befolkningen kommer 
därmed finnas på grund av att vissa dödsfall och födslar kommer att ha skett mycket nära SCB:s 
uttag ur registret, och därmed ej hunnit bli registrerade.  
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Över- och undertäckning 
Genom att utgå från befolkningen i storstadsområdena som juridiskt sett bör vara folkbokförda i 
respektive område, undviker vi vissa problem med undertäckning i och med att rampopulationen 
då ej inkluderar icke-folkbokförda individer i storstadsområdena. Det faktum att denna grupp ej 
finns inkluderad i statistiken kan dock betraktas som negativt i och med att de på olika sätt bidrar 
till storstadsområdenas reella demografiska strukturer. 

SCB bedömer att det finns en undertäckning av antalet födslar på 0,1 %, dvs att ett mycket litet 
antal födslar generellt sett ej hinner rapporteras in och registreras i koppling till ett uttag ur 
befolkningsregistret. Man har även bedömt att det finns en övertäckning på 0,1 % gällande 
antalet dödsfall, dvs att lite fler dödsfall än som egentligen sker på grund av slarv, felaktigt 
registreras (SCB 2011 A). Den mest omfattande kvalitetsbristen med befolkningsregistret beror 
dock enligt SCB sannolikt på problem med övertäckning gällande utvandrare, i och med att 
utvandrare ofta ej anmäler att de flyttat till ett annat land. I vårt fall uppstår det även ett problem 
med att vad som sannolikt utgör en betydande andel av de individer som flyttar mellan 
kommunerna både inom de enskilda storstadsområdena och mellan storstadsområdena och andra 
platser inom landet ej registrerar flytt. Därmed finns ett okänt täckningsfel vars omfattning vi ej 
kan bedöma. Vårt antagande är att detta fenomen primärt leder till undertäckning, i och med att 
inflyttningsgraden till storstadsområdena är mer omfattande än utflyttningsgraden, och att många 
studenter flyttar till vissa av kommunerna som ingår i Storstadsområdena, såsom Stockholm, 
Göteborg, Huddinge och Lund. Dessa tenderar att vara mindre noggranna vad gäller 
flyttanmälan.  

Mätfel 
Enligt SCB är eventuella mätfel vad gäller registerdata som inrapporteras av myndigheter såsom 
läkare och domstolar (detta berör antalet födda och döda) sannolikt av mycket liten omfattning. 
Vad gäller data som inrapporteras av individerna själva (flyttning), är dock bedömningen att det 
finns en större risk för inkorrekt rapportering på grund av misstag (Ibid).  

Helhetlig bedömning av kvalitén 

Samtliga av de problem som är kopplade till användningen av all data är av typen icke-urvals fel, 
dvs problem med bearbetning, mätning, samt under- och övertäckning. Några urvalsfel existerar 
ej, i och med att samtliga data är inhämtade från totalregistret (Ibid). Det är därmed 
totalpopulationsdata som ligger till grund för framskrivningarna, vilket kan vara fördelaktigt, 
förutsatt att statistiken håller en tillfredsställande kvalité.   

Vi bedömer att kvalitén på de data som behandlar antalet döda och födslar är hög i och med att 
omfattningen av registreringsfel och även över- och undertäckning tycks vara liten. Detta är 
viktigt i och med att vi använder ovannämnda data för att beräkna den åldersspecifika 
fruktsamheten och dödsrisken, vilket bör ge goda förutsättningar för de delar av 
framskrivningarna som beror på dessa data. 

Kvaliteten på de data som berör flyttningsöverskottet är å andra sidan mer osäkra, vilket med 
största sannolikhet påverkar kvaliteten på de helhetliga framskrivningarna negativt, i och med att 
tidsserieprognoserna av flyttningsöverskottet kommer att delvis bygga på över- och 
undertäckningsfelen som finns i de historiska datamaterialen. Förhoppningsvis avviker dock ej 
mätningarna av flyttningsöverskottet till omfattande grad från det sanna flyttningsöverskottet, 
men huruvida detta är fallet kan vi ej bedöma.         
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Ytterligare ett möjligt problem är att det i vår mening är sannolikt att storstadsområdenas gränser 
kommer att expandera. I takt med att storstadsområdena växer kommer de antagligen att få en 
allt större påverkan på omgivande landområden, vilket kan få SCB att revidera den nuvarande 
funktionella definitionerna av storstadsområdena. Denna studie tar ej hänsyn till denna 
utvecklingsmöjlighet. Att förutse huruvida en eller flera kommuner kommer att adderas till 
storstadsområdenas geografiska definitioner är såsom vi bedömer det, en mycket svår uppgift. 

Gällande SCB:s egna befolkningsprognoser finns det många osäkerhetskällor som kan påverka 
validiteten hos dem. Fruktsamheten och dödligheten kan exempelvis avvika från de sanna 
utfallen. Enligt SCB har fruktsamheten enbart betydande påverkan på den äldre befolkningen på 
mycket lång sikt, och dödlighetsantagandet påverkar ej yngre befolkningsgrupper särskilt mycket 
(SCB 2011 C). 

Migration 
Såsom vi nämnde i metodkapitlet utgick vi från tidsserieanalys för att skatta det framtida 
flyttningsöverskottet. För att genomföra detta använde vi statistikprogrammet Eviews, både för 
diagnos och för framskrivningarna.  

De historiska data över flyttningsöverskottet som vi hade tillgängliga sträcker sig från 1968 till 
2010, dvs 43 år vilket är en lång period. Detta är en god utgångspunkt, i och med att serier med 
för få observationer ej lämpar sig väl för tidsserieanalys. 

Detta innebär dock ej att det nödvändigtvis är rimligt att utgå från samtliga 43 observationer, utan 
man bör granska utseendet hos tidsserierna för att bedöma vilka intervall som är kapabla att 
generera dugliga framskrivningar. Nedan följer hela tidsserien för Malmö, som vi erhöll genom 
att summera flyttningsöverskottet för samtliga kommuner: 

Diagram 4.1 – Stormalmös flyttningsöverskott 

 

Källa: SCB, SSD 2011 

Vår bedömning av tidsserien i diagrammet ovan är att det tycks ha skett någon form av 
strukturförändring vad gäller flyttningsöverskottet under tidigt 80-tal. Under 70-talet tycks 
flyttningsöverskottet varit relativt irrelevant, och varierat mellan positiva och negativa värden nära 
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0. Under tidigt 80-tal började flyttningsöverskottet dock öka, och har sedan dess ej längre antagit 
några negativa värden. Vi bedömer därmed att det är rimligt att utgå från tidigt 80-tal som 
startpunkt för Malmö för att skapa en prognos. Likartade bedömningar har vi även gjort för 
Storstockholm och Storgöteborg, vars fulla tidsserier finns tillgängliga i Bilaga 2. Även för 
Storgöteborg bedömer vi att situationen förändrades till viss grad i närheten av 80-talet, efter en 
kraftig strukturell brytning i början av 70-talet. Samma sak för Storstockholm. Utifrån detta 
kriterium har vi använt oss av 1983 som startdatum för samtliga tidsserier, vilket ger oss 28 
observationer att analysera, något som bör vara tillräckligt. 

Innan vi skapade prognoserna genomförde vi diagnoser på tidsserierna (1983-2010), dels på så 
sätt att vi studerade korrelogram, dels genom att vi testade om det fanns några enhetsrötter i 
tidsserierna.  

Resultaten av enhetsrotstesterna9 redovisas i detalj i Bilaga 210, men sammanfattningsvis kunde vi 

förkasta nollhypotesen om en enhetsrot på (        för Storgöteborg11 , men dock ej för 
Storstockholm och Storgöteborg. Notera dock att enhetsrotstesterna kan bedömas ha låg styrka, 
på grund av tidsseriernas begränsade antal observationer. Därmed bör man närma sig det faktum 
att vi kunde förkasta nollhypotesen för Storgöteborg, med viss varsamhet. Att differentiera 
Storstockholm och Stormalmös tidsseriedata visade sig dock producera orimliga värden som ej 
skulle vara lämpade för prognos. Av denna anledning valde vi att genomföra prognoserna för 
dessa två städer utan att differentiera tidsserierna. Vi är medvetna om att detta kan orsaka 
problem med OLS-skattningarna, i och med att OLS ej har asymptotiska egenskaper vid icke-
stationaritet. Vår förhoppning är dock att denna problematik ej kommer att ha någon relevant 
inverkan på prognoserna. De värden vi erhöll och är utifrån vår bedömning mycket rimliga. Icke 
desto mindre bör man betrakta prognoserna för Storstockholm och Stormalmö som mer osäkra 
än Storgöteborgs prognos.      

Ett steg som dock föregick framskrivningarna var valet av modell. Vårt antagande var vilket 
tidigare nämnts, att AR(1) skulle kunna användas för samtliga tidsserier. Detta visade sig stämma 
för Storgöteborg och Stormalmö, men ej för Storstockholm som snarare passade ihop med en 
ARMA(1,1). I bilaga 2 har vi inkluderat ett korrelogram för Stormalmö (och de andra 
storstadsområdena), och i och med att den partiala autokorrelationen för den första laggen har en 
omfattande spik, medan detta ej är fallet för den andra laggen, indikerar det på att AR(1) passar 
för tidsserien. Samma bilaga inkluderar även Q-statistics korrelogram för samtliga 
storstadsområden. De indikerar att inga av autokorrelationerna mellan residualerna för de tre 
olika modellerna är signifikant skilda från 0, vilket pekar på att residualerna är vitt brus. Det 
faktum att residualerna i ett standardiserat diagram tycks variera slumpartat runt nollpunkten, är 
även det en indikation på att modellerna passar tidsserierna väl. Prognoserna genomfördes sedan 
med hjälp av dessa modeller.  

 

 

 

                                                             
9
 Vi utgick från Akaikes informationskriterium för att hitta rätt lagg-längd  

10 Dock enbart för ”intercept” 
11 Både för ”intercept” samt ”trend & intercept”. 
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Nedan följer prognosen för Stormalmös flyttningsöverskott:  

Diagram 4.2 – Prognos över flyttningsöverskottet i Stormalmö 

 

Notera att prediktionsintervallet har en omfattande vidd, så prognosen är kopplad till en 
betydande osäkerhet.                 
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5. Resultat 

Storstadsområdena år 2035 

Medelscenariot 

Nedan presenteras två befolkningspyramider som beskriver Storstockholms ålder- och 
befolkningsstruktur 2010 och sedan 2035 enligt medelscenariot. 

Bild 5.1 – Två befolkningspyramider för Storstockholm (Källa för 2010: SCB, SSD, 2011) 

 

Notera att det utifrån bild 5.1 ovan är tydligt att en omfattande strukturförändring förväntas av 

framskrivningen. 2010:s spjutspetsform försvinner, och istället blir åldersstrukturen mer 

symmetriskt fördelad. De äldre befolkningsgrupperna förväntas expandera kraftigt i storlek 

medan den tidigare så omfattande medelåldersgruppen mellan cirka 30-50 förväntas minska i 

proportion jämfört mot den övriga grupperna.  

Likartade strukturförändringar förväntas för både Storgöteborg och Stormalmö: 
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Bild 5.2 – Befolkningspyramider för Storgöteborg och Stormalmö  

 

(Källa för 2010: SCB, SSD, 2011) 

Såsom bild 5.2 illustrerar förväntas en stor grupp individer ha uppnått den nuvarande 

pensionsåldern i samtliga Storstadsområden år 2035. Dock bör det påpekas att 

befolkningsstrukturerna knappast bör betraktas som särskilt krisartade i och med att det 

fortfarande finns en betydande andel unga och även individer i arbetsför ålder. Icke desto mindre 

skulle en befolkningsutveckling som går i linje med medelframskrivningen innebära ett ökat tryck 

på äldreomsorgen och vården.  
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Vad gäller befolkningsutvecklingen specifikt, summeras den av följande diagram: 

Diagram 5.1 – Befolkningsutvecklingen i storstadsområdena  

 

Som det framgår av diagram 5.1 förväntas Storstockholm enligt scenariot ha en befolkning på 

ungefär 2,67 miljoner år 2035, vilket skulle innebära en ökning med ca (31,3 %) från 2010. I 

Storgöteborg där det förväntas bo cirka 1,15 miljoner är ökningen ej lika omfattande som för de 

övriga storstadsområdena på ca (24,3, %) medan Stormalmö har en ökning på (31,2 %) och får en 

befolkning på ungefär 860,000. Såsom det illustreras av diagrammet är det tydligt att just 

Storstockholm får en mycket kraftig ökning av antalet individer jämfört mot de andra 

Storstadsområdena, i och med att 637,000 fler människor förväntas bo där år 2035 än vad som 

var fallet år 2010, vilket nästan representerar hela Stormalmös nuvarande befolkningsmängd.     

Såsom det dock framgick av pyramiddiagrammen sker det ej enbart en befolkningsökning, utan 

även förändringar gällande åldersstrukturen. 

Diagram 5.2 – förändring av försörjningskvoten i storstadsområdena 

 

Diagram 5.2 visar att försörjningskvoten förväntas öka systematiskt till år 2035. Skillnaden mellan 

storstadsområdena i avseende på denna förändring är dock liten. Den genomsnittliga 

försörjningskvoten för storstadsområdena var år 2010 (64,7), medan den förväntas ha nått (75,5) 

år 2035. Detta innebär att 100 individer i arbetsför ålder i genomsnitt kommer att få försörja över 

tio fler individer i beroende ålder år 2035 än vad som var fallet år 2010. Den största skillnaden i 

försörjningskvoten år 2035 är mellan Stormalmö (73,8) och Storgöteborg (77,4), medan 

Storstockholms är på (75,4).  
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I koppling till detta är det intressant att närmare studera åldersgruppernas förändring.       

Diagram 5.3 – procentuell ökning av åldersgruppernas befolkningstal i storstadsområdena 

 

I diagram 5.3 framgår det att pensionärsgruppen (observera dock att pensionsåldern kan komma 

att ändras i framtiden) kommer att öka till omfattande grad i samtliga storstadsområden, medan 

ökningen av individer i arbetsför ålder är mer begränsad. Stormalmö förväntas få en procentuell 

ökning av den yngre befolkningen som är mer omfattande än för de andra två 

storstadsområdena, medan Storstockholm får en större ökning av antalet pensionärer. 

De förändringar som ovan har identifierats förändrar självfallet det proportionella förhållandet 

mellan grupperna. Vad gäller pensionärsgruppen illustreras detta av diagrammet nedan: 

Diagram 5.4 – Andelen pensionärer (65+) i storstadsområdena  

    

Från diagram 5.4 är det tydligt att proportionen förväntas öka stadigt i de tre storstadsområdena. 

År 2010 hade Stormalmö den största andelen pensionärer (16,8 %) av storstadsområdena, medan 

Storstockholm hade den minsta andelen (15,4 %), och Storgöteborgs andel var på (16,3 %). År 

2035 förväntas dock förhållandet ha förändrats, då Stormalmö kommer att ha den minsta andelen 

pensionärer (19,2 %), Storgöteborg den högsta (20,6%), och Storstockholm (20 % ). Sannolikt 

beror denna förändring på det faktum att Stormalmö år 2010 hade större andel yngre individer än 

de övriga storstadsområdena vilket framkom av tabell 3.1 och har ett flyttningsöverskott som 

förväntas vara lite högre än Storgöteborgs, trots befolkningsskillnaden. Stormalmös 

försörjningskvot förväntas minska mellan 2030 och 2035, medan den förväntas öka för samma 
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intervall i de två andra storstadsområdena. Det begränsade flyttningsöverskottet är sannolikt 

huvudorsaken till att Storgöteborgs andel pensionärer förväntas vara högst i och med att 

Stormalmö generellt sett har en något lägre summerad fruktsamhet än Storgöteborg, vilket 

framgår av tabellen nedan: 

Tabell 5.1 - Summerad fruktsamhet för år 2035 

Storstadsområde Summerad fruktsamhet 

Storstockholm 1,838 

Storgöteborg 1,812 

Stormalmö 1,808 

Höga scenariot 

Om man utgår från det höga scenariot får befolkningspyramiderna annorlunda utseenden jämfört 

med tidigare:  

Bild 5.3 – Befolkningspyramider för år 2035, det höga scenariot  

 

I bild 5.3 visas befolkningspyramider för storstadsområdena år 2035. Till utseendet liknar de 

medelscenariots pyramider som redovisades i bild 5.1 och 5.2. De stora skillnaderna är dock dels 

att det nu finns tydliga mittskepp i pyramiderna, vilket pekar på att en större andel individer 

förväntas befinna sig mellan 30-50-årsåldern än vad som var fallet för medelscenariot, dels att 
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staplarna för de yngre åldersgrupperna nu är längre. Observera att Storstockholms mittskepp är 

särskilt tydligt jämfört med de övriga storstadsområdenas. 

Med tanke på pyramidernas utseenden är det ej särskilt förvånande att befolkningsutvecklingen 

förväntas vara mycket hög: 

Diagram 5.5 - Befolkningsutvecklingen i storstadsområdena 

 

Såsom det framkommer av diagram 5.5 antas Storstockholm uppnå en befolkning på ca 3,02 

miljoner år 2035, vilket motsvarar en procentuell ökning på (48,7 %) från 2010, medan 

Storgöteborg och Stormalmö förväntas uppnå befolkningar på ca 1,23 miljoner (32,8 % ökning) 

respektive ca 963 000 (47,8 % ökning) människor. Återigen blir ökningen av antalet invånare 

mycket disproportionerligt för Stockholm jämfört med de övriga storstadsområdena. 

Storstockholms förväntade ökning är nästan lika omfattande som hela Storgöteborgs nuvarande 

befolkningsmängd.  

Diagram 5.6 - procentuell ökning av åldersgruppernas befolkningstal i storstadsområdena 

 

I kontrast med medelscenariot är ökningarna för det höga scenariot någorlunda mer jämt 

fördelade för de tre ålderskategorierna, med undantag för 20-64-årsklassen i Göteborg, som ej 

ökar särskilt mycket jämfört med samma klass i de övriga storstadsområdena. Ökningen för 0-19-

årsklassen är påfallande hög för samtliga storstadsområden.  
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Låga scenariot 

Bild 5.4 - Befolkningspyramider för år 2035, det låga scenariot 

 

Pyramiderna i bild 5.4 ovan pekar på vissa strukturella skillnader mellan storstadsområdenas 

befolkningar enligt det låga scenariot å ena sidan och medelscenariot och det höga scenariot å 

andra sidan. Pyramiderna ovan har smalare underkroppar än de för de andra scenarierna, vilket 

pekar på att färre befinner sig i yngre ålder. Vidare är de helhetliga strukturerna generellt sett mer 

modesta, vilket indikerar på en begränsad befolkningsutveckling. En stor del av befolkningarna 

tycks även befinna sig i överkropparna, vilket innebär att befolkningarna är mycket åldrande; 

detta är en särskilt präglande egenskap för Stormalmö, som har en tydlig ’hatt’.      
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Även utifrån det låga scenariot förväntas det dock ske en ej helt obetydande befolkningsökning i 

samtliga storstadsområden. 

Diagram 5.7 – Befolkningsutvecklingen i storstadsområdena, det låga scenariot  

 

Enligt diagram 5.7 förväntas Storstockholm uppnå en befolkning på ca 2,48 miljoner (22 % 

ökning från 2010), Storgöteborg 1,1 miljoner (19,2 % ökning) och Stormalmö 797,000 (22,3 % 

ökning). Utifrån befolkningspyramidernas morfologiska egenskaper, är det dock sannolikt enbart 

en tidsfråga innan befolkningarna kommer att börja minska, i takt med att de omfattande 

pensionärsgrupperna successivt avlider.    

Diagram 5.8 - procentuell ökning av åldersgruppernas befolkningstal i storstadsområdena mellan 

2010 och 2035 för det låga scenariot 

 

Diagram 5.8 ger en tydlig bild av befolkningsökningen för de tre angivna åldersklasserna. 65-

årsklassen väntas expandera kraftigt i samtliga storstadsområden, dock mest för Stockholm, 

medan ökningarna för de övriga årsklasserna är blygsamma i jämförelse; men dock något högre 

för Malmö än för de övriga storstadsområdena.   
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Jämförelse mellan scenarierna 
Vi har hittills primärt berört skillnaderna mellan Storstadsområdena för varje enskilt scenario. Vi 

kommer nu inrikta oss på skillnaderna mellan scenarierna i koppling till storstadsområdena. 

Nedan följer en redovisning över befolkningsutvecklingen för varje storstadsområde utifrån de 

tre scenarierna:   

Diagram 5.9 - Befolkningsutvecklingen i Storstockholm utifrån de tre scenarierna  

 

Utifrån diagram 5.9 ser man att det växer fram en tydlig skillnad mellan scenarierna över tid för 

Storstockholm. Variationsvidden mellan det höga och det låga scenariot för år 2035 är 544,678 

individer, medan den relativa variationsvidden12 är 20 %.  

Diagram 5.10 - Befolkningsutvecklingen i Storgöteborg utifrån de tre scenarierna 

 

Såsom det framkommer av diagram 5.10, blir skillnaden ej lika tydlig för Storgöteborg. Orsaken 

till detta har att göra med att flyttningsöverskottet ej har varierat lika mycket över tid som för 

Storstockholm och Stormalmö, vilket gör att migrationsantagandena för de tre olika scenarierna 

ej skiljer sig lika mycket åt som för de andra två storstadsområdena. Detta medför att 

framskrivningen för Göteborg kan betraktas som relativt stabil. Variationsvidden för år 2035 är 

125,568 medan den relativa variationsvidden är 11 %.  

                                                             
12

 Den relativa variationsvidden är i detta fall skillnaden mellan det höga och det låga scenariot, uttryckt i 
procent av medelscenariot (utfr. Siegel, 2002, s.457).  
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Diagram 5.11 – Befolkningsutvecklingen i Stormalmö utifrån de tre scenarierna 

 

Skillnaderna mellan de olika scenarierna för Stormalmö framgår av diagram 5.11, och liknar 

skillnaderna för Storstockholm till betydande grad. Variationsvidden är 166,057 för år 2035, vilket 

är högre än för Storgöteborg, trots att den senare förväntas ha en större befolkning år 2035, 

oavsett vilket scenario man utgår från. Den relativa variationsvidden är 19 %, dvs ungefär 

densamma som Stockholms.  

Vad avser skillnaderna gällande åldersfördelningen mellan scenarierna och storstadsområdena 

sammanfattas dessa nedan: 

 Tabell 5.2 - Jämförelse mellan de tre scenarierna gällande åldersfördelning och försörjningskvot 

Scenario 
Storstockholm Storgöteborg Stormalmö 

0-19 20-64 65+ FK 0-19 20-64 65+ FK 0-19 20-64 65+ FK 

Låg 21,3% 57,0% 21,6% 75,3 21,6% 56,8% 21,6% 76,0 21,7% 57,7% 20,6% 73,2 

Medel 23,0% 57,0% 20,0% 75,4 23,0% 56,4% 20,6% 77,4 23,3% 57,5% 19,2% 73,8 

Hög 24,7% 57,7% 17,6% 73,6 24,6% 56,2% 19,2% 77,8 25,2% 57,8% 17,1% 73,2 

 

Från tabell 5.2 kan man se att de proportionella storlekarna på åldersklasserna 0-19 och 65+ 

påverkas kraftigt av de olika scenarierna för samtliga storstadsområden. Vad gäller 0-19-åringar är 

det en differens på (3,4 procentenheter13) mellan det låga och det höga scenariot i Storstockholm, 

samt (3 P.E) och (3,5 P.E) i Storgöteborg respektive Stormalmö. För åldersklassen 65+ är samma 

differens (3 P.E) i Storstockholm, (2,4 P.E) i Storgöteborg och (3,5 P.E) i Stormalmö. Gällande 

gruppen 20-64 är påverkan från de olika scenarierna begränsad.  

Detta indikerar på att Stormalmös åldersfördelning påverkas mest av de förändringar kring 

antagandena gällande fruktsamhet och migration som ryms i de olika scenarierna. Skillnaderna 

mellan Stormalmö och Storstockholm på denna punkt är dock ej särskilt omfattande; medan 

Storgöteborg tycks vara minst känsligt av de tre.  

                                                             
13 Förkortas hädanefter som P.E 
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Stormalmös försörjningskvot påverkas väldigt lite av de alternativa scenarierna. Detta beror 

sannolikt på att 0-19- och 65+-gruppen balanserar ut varandra. Under det höga scenariot då 0-19-

gruppen ökar kraftigt minskar 65+-gruppen till omfattande grad, och motsatsen råder för det låga 

scenariot. För Storstockholm reduceras försörjningskvoten från medelscenariot till det höga, 

medan det sker en liten ökning för Storgöteborg på grund av att barnkullarna då ökar, medan 

65+-gruppen ej reduceras lika mycket som i Stockholm.  

En viktig observation är att försörjningskvoten faktiskt minskar för samtliga storstadsområden 

från medelscenariot till det låga scenariot. Detta tycks bero på det faktum att åldersklassen 0-19 

reduceras kraftigare i proportion än 65+-gruppen ökar.          

Övriga förändringsprocesser 
En intressant förändringsprocess som förekommer i samtliga scenarier och storstadsområden är 

att andelen män i befolkningarna förväntas öka: 

Tabell 5.3 - Könskvoten för 2010 och medelscenariot 2035 

Storstadsområde 2010 2035 

Storstockholm 97,8 100,9 

Storgöteborg  98,9 100,5 

Stormalmö 98,1 101,3 

(Källa för 2010: SCB, SSD, 2011) 

Såsom det framkommer av tabell 5.3 förväntas skillnaderna mellan storstadsområdena för år 2035 

ej vara särskilt omfattande. Det faktum att andelen män i befolkningarna förväntas öka beror på 

ett flertal faktorer, såsom att det föds något fler pojkar än flickor i koppling till att allt fler män 

förväntas överleva längre, samt att en liten större andel män än kvinnor förväntas flytta till 

storstadsområdena.  

Ytterligare en relevant förändringsprocess är att storstadsområdenas flyttningsöverskott förväntas 

minska enligt medelscenariot. År 2010 rådde följande förhållande: 

Tabell 5.4 - Flyttningsöverskott år 2010 

Storstadsområde Flyttningsöverskott  procent 

Storstockholm  21129 66,4% 
Storgöteborg 5378 16,9% 
Stormalmö 5326 16,7% 

Sammanlagt 31833 100% 
(Källa: SCB, SSD, 2011) 

I tabell 5.4 representerar procent den andel av det sammanlagda flyttningsöverskottet för 

storstadsområdena som ett specifikt storstadsområde fick. Stockholms andel var vid detta år 

mycket högre än de övrigas.   
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År 2035 kommer flyttningsöverskottet utifrån medelscenariot under hela året vara följande för de 
tre storstadsområdena: 

Tabell 5.5 - flyttningsöverskott år 2035 

Storstadsområde Flyttningsöverskott  procent 

Storstockholm  12166 57,5% 
Storgöteborg 4342 20,5% 
Stormalmö 4660 22% 

Sammanlagt 21168 100% 
 

Från tabell 5.5 är det tydligt att Storstockholms andel av det totala flyttningsöverskottet förväntas 
minska, medan Storgöteborgs och Stormalmös andelar förväntas öka.   

I förhållande till hela Sverige 
Det kan även vara av intresse att kort jämföra storstadsområdenas framtida demografiska 

förutsättningar med hela landets, för att få en bättre förståelse för den bredare demografiska 

kontexten som storstadsområdena kommer befinna sig inom. 

Såsom det tidigare framkom i tabell 5.4 förväntas Storstockholm enligt medelscenariot få en 

försörjningskvot på (75,4), Storgöteborg (77,4) samt Stormalmö (73,8). Hela Sverige å andra sidan 

förväntas få en försörjningskvot på (85,6), vilket är betydligt högre än för storstadsområdena, 

samtidigt som andelen individer som kommer vara 65 år och äldre kommer att bli (24,5 %), som 

även det är mer omfattande än för storstadsområdena. Även om storstadsområdenas 

befolkningar förväntas åldras, kommer den nuvarande nationella strukturen, där 

storstadsområdena har en förhållandevis ung befolkning jämfört mot övriga landet, med största 

sannolikhet kvarhållas.  

Gällande enbart befolkningsutvecklingen förväntas Sveriges befolkning enligt våra beräkningar 

öka med 954 000 personer från 9,38 miljoner år 2010, till 10,33 miljoner 2035, vilket är en ökning 

med (10,2 %). Den sammanlagda ökningen i storstadsområdena enligt medelscenariot förväntas 

dock ligga på 1,06 miljoner, vilket därmed indikerar att befolkningen kommer minska i resten av 

Sverige.  

Vad gäller skillnad i dödlighet, sammanfattas detta enligt medelscenariot nedan:  

Tabell 5.6 - Döda per tusen invånare 

Femårsintervall 
Storstockholm Storgöteborg Stormalmö 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

2010 - 2015 39,3 36,9 42,2 40,4 43,7 41,6 

2015 - 2020 37,5 36 40,6 39,5 41,6 40,2 

2020 - 2025 36,7 36,4 39,8 39,7 40,1 39,8 

2025 - 2030 37,9 38,4 40,8 41,5 40,4 40,8 

2030 - 2035 40,2 40,7 43 43,6 41,7 42,2 
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I tabell 5.6 på den föregående sida beskrivs dödligheten per tusen invånare efter femårsintervall. I 

det sista intervallet (2030-35) ser vi att Storgöteborg förväntas få den högsta dödligheten för både 

kvinnor och män av samtliga storstadsområden, medan Storstockholm antas få lägst. 

Anledningen till att dödligheten förväntas öka mellan 2010-2015-intervallet och 2030-2035-

intervallet är sannolikt storstadsområdenas åldrande befolkningar, dvs att fler individer 

proportionerligt kommer att befinna sig i åldersspann med hög dödlighetskvot under det senare 

intervallet än vad som var fallet för det tidigare intervallet. Detta är därmed antagligen orsaken till 

att Storgöteborg (som förväntas ha en något större andel pensionärer än de övriga) har flest döda 

per 1000 invånare. Orsaken till att döda per tusen för kvinnorna från början är högre än för 

männen är sannolikt att fler kvinnor befinner sig i de högre åldersspannen, där dödligheten är 

högre. Under intervallet 2010-2015 är kvinnors förväntade medellivslängd från födseln nationellt 

84,0 år medan den för män är 80,3, medan medellivslängden för kvinnor för tidsintervallet 2030-

2035 förväntas vara 85,8 och 83,0 för män. Kvinnorna lever därmed generellt sett längre, men 

båda könens medellivslängd kommer att närma sig varandra, vilket till viss grad kan förklara 

varför antalet döda per 1000 för män och kvinnor förväntas vara på ungefär samma nivå under 

2030 – 2035.    

Jämförelse med tidigare studier 
I inledningskapitlet presenterade vi ett antal rapporter som innehöll framskrivningar av 

Storstadsområdena varav tre behandlade Storstockholm och en Storgöteborg.  

Tabell 5.7 – Jämförelse av framskrivningar 

        2020 2030 

Storstadsområde Framskrivning medel låg medel hög 

Storstockholm 

HSFS (2009) …….. …….. 2,45 …….. 

RPKSL (2007) …….. 2,3 ……. 2,8 

Vår (2010) …….. 2,42 2,57 2,83 

Storgöteborg 
Reg.VG (2010) 1,007 ……. ……. ……. 

Vår (2010) 1,02 ……. ……. ……. 

 

I tabell 5.7 är HSFS hälso och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting, 

RPKSL, region- och planeringskontoret i Stockholms län, medan Reg.Vg är en förkortning för 

regionutvecklingssekretariatet för Västra Götalandsregionen. Årtalet vid sidan om 

förkortningarna specificerar från vilket år framskrivningarna utgår från, och ej när studien 

producerades.  

Såsom det framkommer ur tabellen är våra skattningar generellt sett något högre än de övrigas, 

dock är våra data mer aktuella (med undantag för Reg.VG:s), vilket är relevant med tanke på att 

nettoinflyttningen och fruktsamheten varit mycket hög under de senaste åren. Vad gäller Reg.Vg, 

utgår man från att den positiva nettoinflyttningen kommer att minska under det nuvarande 

decenniet. Våra tidsserieprognoser genererar även de minskningar, men sannolikt dock ej av lika 

betydande omfattning. Icke-desto mindre framstår våra framskrivningar ej som orimligt särskilda 

från de övriga.  
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6. Slutsats och diskussion 

I inledningen nämnde vi att Sveriges storstadsområden (Storstockholm, Storgöteborg och 

Stormalmö) har vuxit under de senaste åren, och de framskrivningar som vi har genomfört 

indikerar med all tydlighet att denna trend kommer att fortsätta. Faktum är att 

befolkningsökningen för samtliga storstadsområden förväntas bli mycket omfattande enligt 

medelscenariot där vi utgick från realistiska antaganden kring fruktsamhet och migration. 

Storstockholms befolkning förväntas öka med 31,3 % mellan 2010 och 2035 (till 2,67 miljoner 

invånare), Storgöteborgs med 24,3% (till 1,15 miljoner) och Stormalmö med 31,2 % (till 860,000). 

Utgår man från det höga scenariot med höga antaganden kring fruktsamhet och 

flyttningsöverskott förväntas befolkningsökningarna vara oerhört omfattande. Men även utifrån 

det låga scenariot, med dess lägre antaganden kring fruktsamhet och flyttningsöverskott är 

befolkningsökningarna ej helt obetydliga.   

Oavsett scenario förväntas Storstockholm och Stormalmö ha relativt likartade procentuella 

befolkningsökningar, medan Storgöteborg antas ha en något lägre. Dock är befolkningsökningen 

i Storstockholm sett till antal betydligt mer omfattande än för de övriga två. Orsaken till att 

Stormalmö och Storstockholm förväntas få en högre procentuell befolkningsökning än 

Storgöteborg är att det prognostiserade flyttningsöverskottet antas bli högre både absolut och 

relativt sett för de förstnämnda storstadsområdena. 

Förutom enbart befolkningsökningarna finns det ett flertal andra befolkningsprocesser som 

utifrån de olika scenarierna antas kommer att påverka storstadsområdena på ett likartat vis. 

Andelen äldre (65+) i samtliga storstadsområdena förväntas att öka med en betydande grad, 

oavsett scenario, och därav förväntas försörjningskvoten öka för samtliga storstadsområden. 

Framskrivningarna indikerar även på att könskvoten kommer att förändras för samtliga områden, 

på så sätt att andelen män i befolkningarna blir större än andelen kvinnor. Detta beror sannolikt 

på att överlevnadskvoterna ökar i högre takt för männen under de 35-åren framskrivningarna 

genomförs. En gemensam befolkningsstrukturell situation är även att gruppen i arbetsför ålder 

(20-64) skiljer sig mycket lite proportionellt åt mellan storstadsområdena år 2035, och påverkas 

heller ej till omfattande grad av de olika scenarierna.  

Informationen ovan är ej direkt nydanande, då den tidigare forskningen vi hänvisade till i 

inledningen kommit med bland annat liknande slutsatser angående åldrandet i storstadsområdena. 

Vad som dock är av särskilt intresse i denna studie blir därmed de skillnader som existerar mellan 

områdena.  

Gällande den ökande andelen individer i 65+-åldern är andelen pensionärer närapå ekvivalent 

mellan storstadsområdena utifrån medelscenariot. Men om antagandena kring fruktsamhet och 

migration höjs i enlighet med det höga scenariot får Storgöteborg en högre andel pensionärer än 

de övriga två, vilket återigen har att göra med den mer begränsade inflyttningen till Göteborg, 

som medför att reduktionen i andelen pensionärer ej är lika omfattande som för Storstockholm 

och Stormalmö. Faktum är att detta begränsade flyttningsöverskott medför att Storgöteborg blir 

mindre känsligt för de höga och låga scenariernas antaganden än Storstockholm och Stormalmö. 

Storgöteborg har även den högsta försörjningskvoten av storstadsområdena oavsett vilket 

scenario man utgår från, medan Stormalmö generellt sett har den minsta. Vad gäller andelen unga 



36 
 

(0-19) är skillnaderna mellan storstadsområdena mycket små oavsett scenario, dock finns en 

betydande skillnad mellan enbart scenarierna i sig. Gruppen 0-19-åringar tycks därmed påverkas 

kraftigt i storlek av förändringar av fruktsamhets- och migrationsantagandena i samtliga 

storstadsområdena.  

Dödligheten per tusen invånare i storstadsområdena kommer enligt medelscenariot att vara högre 

mellan 2030 och 2035 än mellan 2010 och 2015. Detta beror på att andelen äldre, som utsätts för 

högre dödlighetsrisk kommer att öka under framskrivningsperioden. Vi ser också en liten skillnad 

i tid mellan könen, där kvinnor 2010 har en högre dödlighet per tusen invånare än män, medan 

det motsatta förhållandet kommer att råda från år 2035, något som antagligen orsakas av att 

andelen äldre ökar i högre takt för män än för kvinnor. Denna befolkningsprocess är sannolikt en 

konsekvens av att skillnaderna i överlevnadskvoterna mellan könen inte förväntas vara lika 

omfattande år 2035 som 2010.   

Vad gäller framskrivningarnas kvalité bör det dock påpekas att det faktum att vi ej kunde förkasta 

nollhypotesen om en enhetsrot för Storstockholm och Stormalmös tidsserier över 

flyttningsöverskottet kan ha påverkat kvalitén på framskrivningarna för de storstadsområdena.  

Utifrån den information som nu har presenterats tycks vi ha en bild av tre delvis åldrande 

storstadsområden. Betyder då detta att storstadsområdenas nuvarande positioner som platser i 

Sverige där befolkningarna är förhållandevis unga kommer att förändras? Nej, detta tycks 

sannerligen ej vara fallet. I jämförelse med landet som helhet pekar våra framskrivningar på att 

storstadsområdena kommer ha betydligt yngre befolkningar, och deras respektive framskrivna 

befolkningsökningar är betydligt högre än landets. Om man slår samman de tre 

storstadsområdenas befolkningsökningar mellan 2010 och 2035 sett till antal, beräknas den enligt 

medelscenariot vara på 1,06 miljoner människor, medan landet som helhet förväntas ha cirka 

954,000 fler invånare år 2035. Det är därmed tydligt att storstadsområdena kommer att utgöra 

navet i landets befolkningsutveckling. Storstockholm kommer att stå för större delen av denna 

förändring, men man ska ej underskatta den befolkningsutveckling som enligt våra 

framskrivningar kommer att ske i Stormalmö och Storgöteborg. Sammanfattningsvis är det ej 

orimligt att påstå att Sverige är ett land som genomgår en mycket tydlig metropoliseringsprocess. 

År 2010 bodde 38,65 % av Sveriges befolkning i Storstadsområden, och år 2035 förväntas denna 

andel enligt medelscenariot ha stigit till 45,3 %. Men om storstadsområdenas geografiska 

omfattningar vid denna tidpunkt har expanderat, skulle deras gemensamma andel av Sveriges 

befolkning vara ännu högre.  

Vi har nu identifierat ett antal bredare gemensamma processer som påverkar storstadsområdena 

på ett likartat vis, och fört in dessa i en nationell kontext. Men vi har även visat att dessa 

befolkningsprocesser ej påverkar storstadsområdena på ett fullständigt homogent vis, då vi har 

identifierat vissa skillnader mellan storstadsområdena utifrån våra framskrivningar. Fördjupade 

kunskaper om sådana skillnader skulle dock kunna uppnås genom att beakta ett bredare spektrum 

av relevanta variabler än enbart de traditionella demografiska variabler som vi har använt oss av. 

Demografi är en bred vetenskaplig disciplin som korsar många ämnesområden, såsom Sociologi, 

Nationalekonomi, Kulturgeografi, Statsvetenskap och Historia. Att exempelvis analysera 

skillnaderna mellan storstadsområdena utifrån befolkningsgeografiska variabler som beaktar 

befolkningarnas spatiala strukturer, eller att genomföra en historisk-demografisk analys av de 
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befolkningsprocesser som format storstadsområdena inom en komparativ kontext skulle 

säkerligen kunna bidra till ny kunskap om storstadsområdenas demografiska strukturer. Det 

skulle även vara av intresse att även jämföra andra typer av subnationella konstellationer, såsom 

län, avfolkningskommuner och medelstora städer. I denna föränderliga värld kan komparativa 

ansatser av denna typ möjliggöra ökad förståelse för de befolkningsprocesser som formar Sverige.  
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Bilaga 2 – Tidsserieanalys 

Linjediagram för Storstockholm och Storgöteborgs flyttningsöverskott, 1968-2010 
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