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Demografiska prognoser på kommunnivå 

2011-2040 för Stockholms län 
 

 

Länsprognos -2040 bygger på den redan framräknade länsprognos 2011-2020. 

Projekt ”kommunprognoser – 2040” bygger på de redan framräknade 

prognoserna för länet, kommunerna och basområdena 2011-2020/2040. 

Summan av kommunerna 2011-2040 skall sammanfalla med länsprognos 

2011-20401. 

 

Länsprognoserna är inte känsliga för det planerade bostadsbyggandet. De är 

främst känsliga för den framtida invandringen och förändringar i fruktsamhet 

och barnafödande.  Den framtida invandringen beräknas efter den invandring 

som härleds på nationell nivå för riket och bland annat följer 

Migrationsverkets rekommenderade volymer under närmaste år. För tiden 

därefter beräknas ett genomsnitt av tidigare invandring eftersom den varierar 

kraftigt och oberäkneligt med kriser ute i världen. 

 

I den multiregionala prognosmodellen tas hänsyn till den framtida 

befolkningen i den nationella prognosen och således finns ett kontrollerat 

samband mellan kohortstorlekarna i riket och framtida inrikes inflyttningar 

till Stockholms län, samt återflyttningarna. 

 

Det planerade bostadsbyggandet i prognoserna påverkar kommun- och i 

synnerhet basområdesnivån. På kommunnivån fördelas tillskottet i 

befolkningen efter bostadsbyggnadsplanerna efter att hänsyn tagits till övriga 

kommunspecifika demografiska parametrar.  Bostadsbyggnadsplanerna är 

osäkra redan efter ett par års sikt och slutar dessutom abrupt efter 10 år.  

 

För att göra prognosen efter de 10 första åren 2011-2020 beräknades två 

alternativ: det första att sätta bostadsbyggandet 2021-2040 till samma nivå 

som år 2020 och det andra att sätta byggandet 2021-2040 till medelvärdet av 

planerna 2011-2020.  Att ligga kvar på samma nivå som det sista prognosåret 

ger jämnare förlopp och att ligga på ett medelvärde av de 10 åren kan ge hopp i 

prognosen– beroende på hur den enskilda kommunens byggplaner redovisas.  
                                                        
1 LSF/TMR (2011:8) Stockholms län- Huvudrapport. (http://www.tmr.sll.se) 



 

 
 

2 (20) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2012:2 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

 

Demografisk rapport 2012:2 
 

 

I förlängningen av kommunprognoserna till -2040 har ett genomsnitt av 

planerna 2011-2020 beräknats för åren 2021-2040.  Förutom att den delvis 

planerade invandringen kan ge nivåhopp i beräkningarna kan således också 

byggplanerna ge nivåhopp.  

 

 
 

Vid jämförelse av kommunerna Österåker och Sundbyberg börjar 

befolkningen år 2010 på nästan exakt samma nivå – ca 39000 - men år 2040 

ligger Sundbyberg på 88000 och Österåker på 44000 invånare. Byggplanerna 

i Sundbyberg är 8300 lägenheter för 2011- 2020 och i Österåker 2700 för 

samma period, dvs. Sundbyberg planerar att bygga tre gånger så mycket. En 

tredubbling av planerna ger alltså 24900 resp. 8100 bostäder i vardera 

kommunen. Tillkommer skillnader i bostadsstruktur, som att Sundbyberg 

bygger övervägande lägenheter med lägre boendetätheter och Österåker fler 

småhus med högre boendetätheter. Tillkommer också demografiska skillnader 

i åldersstruktur och flyttnetton samt multiplikativa- och storstadseffekter.  

 

De båda kommunerna har ungefär samma flyttmönster; inflyttarna kommer 

huvudsakligen från det egna länet, men Sundbyberg har betydligt fler både 

från egna länet och övriga län och dessutom fler invandrare och större 

födelseöverskott. Inomregionala flyttningar (bostadsbyten) är alltid betydligt 

fler än inflyttningar från övriga län och i nyproduktionen dominerar 

bostadsbytare inom länet och barnfamiljer. Det görs ungefär 260 000 

bostadsbyten per år.  
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Sundbyberg och Solna är kommuner som lätt ökar antalet invånare. I 

länsmodellen påverkar inte byggandet utan det är på kommunnivån som de 

komplexa elasticiteterna mellan de olika bostadsmarknaderna i kommunerna 

samverkar. Se vidare TMR (2010:11). Bostadsbyggande och befolkningstillväxt 

i Stockholms län – Regressionsanalys. Befolkningsprognos 2010-2019. 

 

 
 

Sundbyberg kan möjligen råka ut för konsekvenser av att vara Sveriges minsta 

kommun till ytan. Sundbyberg har nästan lika många invånare per km2 som 

Stockholms kommun som är tätast och på tredje plats kommer Solna. När det 

gäller ytan kommer Solna som är mer än dubbelt så stor som Sundbyberg på 

tredje plats (efter Burlöv på andra plats). Sundbybergs byggkänslighet och 

övriga komponenter i den demografiska ekvationen ger en mer än fördubbling 

av tätheten fram till 2040 och även Solna ökar sin täthet till nästan det dubbla.  

 

Om detta är realistiskt eller inte kan kanske illustreras med jämförelser med 

andra regioner i EU, t.ex. Inner London som har en befolkning på mer än tre 

miljoner personer (2008)2  på en yta (320 km2) som kan jämföras med 

Österåker eller Sigtuna och en täthet på nästan 9500 invånare/km2.  Monaco 

har en befolkning på 33000 invånare fördelade på knappt 2 km2 vilket ger en 

täthet på ca 16500 invånare/km2.  

 

                                                        
2 Regionala EU-räkenskaper del IV, Stockholmsregionen 1998-2008.  

SCB och LSF/TMR 2012. (http://www.tmr.sll.se) 
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Inom en areal som motsvarar Sundbyberg, ca 8,7 km2 exkl.vatten, och som 

omfattar de 72 basområden som har högst befolkningstäthet år 2010, är 

tätheten minst 18000 invånare/km2. 174 basområden har en täthet av minst 

10000 invånare/km2 och omfattar knappt 30 km2, dvs till ytan ungefär ett 

Lidingö. På mindre än totalt 2 km2 i vissa delar av innerstaden bor 67000 

invånare i 21 basområden med en täthet av 29000-43000 invånare/km2.  

 

 
 

Det är stor spridning mellan kommunerna i länet i flera avseenden.  När det 

gäller tillväxten har de centrala kommunerna Danderyd, Solna, Stockholm, 

Sundbyberg och Lidingö uppvisat måttliga tillväxttakter sedan databasernas 

tillkomst 1968. Danderyd, Täby, Sigtuna, Solna och Sundbyberg har periodvis 

haft stagnerande eller minskande befolkning. Botkyrka, Upplands-Bro, 

Värmdö, Österåker och Vallentuna har växt snabbast men påverkats av 

gränsändringar. Huddinge och Nacka har också hög tillväxttakt, över länets 

genomsnitt, och närmar sig 100 000 invånare.  

 

”Man kan folkbokföra nästan hur mycket folk som helst i en region utan att 

bygga en enda bostad.” Att beräkna samband och korssamband mellan 

byggande och folkökning i en (inom)regional geografisk prognosmodell är 

centralt och av största vikt. Förmodligen bör man dämpa Sundbybergs kraftiga 
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Landareal i kvadratkilometer.  

(Källa: SSD och Prognos -2040) 

     

 

Km2  

2011 

Täthet 

2011 

Folkmängd 

2040 

Täthet 

2040 

Kvot 

tätheter 

0180 Stockholm 187,17 4617,9 1 042 381 5569,2 1,206 

0183 Sundbyberg 8,67 4560,4 88 243 10178,0 2,232 

0184 Solna 19,30 3624,1 129 678 6719,1 1,854 

0186 Lidingö 30,80 1431,2 48 302 1568,3 1,096 

0163 Sollentuna 52,64 1251,7 82 689 1570,8 1,255 

0123 Järfälla 53,81 1251,1 88 388 1642,6 1,313 

0162 Danderyd 26,40 1204,5 32 455 1229,4 1,021 

0160 Täby 60,72 1063,2 78 173 1287,4 1,211 

0182 Nacka 95,12 963,2 151 588 1593,7 1,655 

0126 Huddinge 131,01 756,0 131 380 1002,8 1,326 

0138 Tyresö 69,25 625,7 56 049 809,4 1,294 

0114 Upplands Väsby 75,09 535,3 50 378 670,9 1,253 

0127 Botkyrka 194,17 436,1 99 957 514,8 1,180 

0128 Salem 54,09 290,1 22 462 415,3 1,431 

0187 Vaxholm 57,88 192,5 17 297 298,8 1,552 

0136 Haninge 458,07 171,0 85 355 186,3 1,090 

0181 Södertälje 525,15 167,0 105 589 201,1 1,204 

0117 Österåker 312,40 127,4 43 768 140,1 1,100 

0191 Sigtuna 327,40 126,2 59 064 180,4 1,429 

0125 Ekerö 217,68 118,4 33185,4 152,5 1,288 

0139 Upplands-Bro 235,47 101,9 26 209 111,3 1,092 

0120 Värmdö 448,03 86,8 60 097 134,1 1,545 

0115 Vallentuna 358,36 85,7 48 329 134,9 1,574 

0192 Nynäshamn 358,76 73,2 33 553 93,5 1,278 

0140 Nykvarn 152,76 61,1 15 254 99,9 1,634 

0188 Norrtälje 2016,04 27,9 68 396 33,9 1,216 

LÄNET 6526,24 320,0 2 698 221 413,0 1,291 

      ökning en del för att ta hänsyn till att andra kommuner kan komma att förändra 

elasticiteterna i framtiden. Modellen och beräkningarna kommer därför att 

justeras och kompletteras med alternativa förlopp, sedvanliga övre och nedre 

gränser för vissa av ingående komponenter. Här kan man tänka sig undersöka 

alternativa utfall för bostadsbyggnadsplanerna, vilket är den oprövade variabel 

som är närmast till hands på kommunnivån att gå vidare med.  

 

Att tänka på när man tolkar resultaten är också att ingående planer reduceras i 

prognosmodellen för att ta hänsyn till det faktum att planer försenas och en del 
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inte alls blir av. Befolkningsutfallet i verkligheten blir sedan självklart resultatet 

av varje kommuns demografiska profil i kombination med vad som faktiskt 

färdigställs. F.n. är antalet rapporterade färdigställda lägenheter litet och de 

inomregionala bostadsbytena har sjunkit. Inflyttningen och invandringen har 

dämpats och utflyttningen och utvandringen ökat, vilket bland annat bör kunna 

förklaras av den ekonomiska tillväxten, lågt byggande och låg omsättning på 

bostäder. Flera andra variabler kan också förklara utvecklingen, till exempel 

bostadsfinansiering, arbetskraft och arbetsmarknad. 

 

Byggplaner i förhållande till folkmängd 2011 (Källa: Prognos -2040 och SSD) 

KOMMUN 
Folkmängd 

2010 
Folkmängd 

2011 
Folkökning 

2011 
Kvot 

2011/2010 

Byggplaner 
2011-2020, 

antal lgh 

Antal 
lgh/bef 

2011 
0183 Sundbyberg 38633 39539 906 1,023 8315 0,210 
0139 Upplands-Bro 23676 23984 308 1,013 3637 0,152 
0184 Solna 68144 69946 1802 1,026 9396 0,134 
0115 Vallentuna 30114 30715 601 1,020 4073 0,133 
0120 Värmdö 38301 38894 593 1,015 4937 0,127 
0114 Upplands Väsby 39289 40194 905 1,023 4755 0,118 
0187 Vaxholm 10965 11141 176 1,016 1273 0,114 
0182 Nacka 90108 91616 1508 1,017 10196 0,111 
0140 Nykvarn 9331 9331 0 1,000 1015 0,109 
0136 Haninge 77054 78326 1272 1,017 7672 0,098 
0160 Täby 63789 64558 769 1,012 5109 0,079 
0163 Sollentuna 64630 65891 1261 1,020 4573 0,069 
0117 Österåker 39521 39792 271 1,007 2712 0,068 
0123 Järfälla 66211 67320 1109 1,017 4432 0,066 
0125 Ekerö 25410 25767 357 1,014 1575 0,061 
0188 Norrtälje 56080 56245 165 1,003 3140 0,056 
0180 Stockholm 847073 864324 17251 1,020 45637 0,053 
0126 Huddinge 97453 99049 1596 1,016 4983 0,050 
0181 Södertälje 86246 87685 1439 1,017 4407 0,050 
0138 Tyresö 42947 43328 381 1,009 2079 0,048 
0192 Nynäshamn 26032 26248 216 1,008 1255 0,048 
0186 Lidingö 44017 44081 64 1,001 2007 0,046 
0128 Salem 15391 15694 303 1,020 685 0,044 
0127 Botkyrka 82608 84677 2069 1,025 3407 0,040 
0191 Sigtuna 39990 41329 1339 1,033 1315 0,032 
0162 Danderyd 31330 31799 469 1,015 633 0,020 

LÄNET 2054343 2091473 37130 1,018 143218 0,068 
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Sammanfattning av de kommunspecifika demografiska 

komponenter som påverkar Kommunprognos 2011-2040 

 

 

Botkyrka 

 

Botkyrka är en ungdomlig kommun som periodvis växt exceptionellt snabbt. 

Andelen invandrare och med utländsk bakgrund är hög, befolkningen är ung, 

fruktsamheten är hög och mödrarna unga. Mer än en tredjedel är utrikes 

födda. Medellivslängden är däremot inte speciellt hög och inte heller andelen 

äldre. Bostadsbeståndet domineras av flerfamiljshus.  

 

Byggplanerna -2020 ligger på en försiktig, genomsnittlig nivå med tanke på 

kommunens storlek. Utvecklingen av befolkningstillväxten i prognos -2040 är 

ganska balanserad och måttlig. Komponenterna påverkas av att invandringen 

förväntas minska och tidigare höga invandring resultera i återutvandring, 

samt att befolkningen åldras och födelseöverskottet minskar. 

 

Danderyd 

 

Danderyd har under en lång period haft en mycket stillastående befolknings-

utveckling trots att rörligheten är mycket hög. Bostäderna är stora och 

inflyttningen av lite äldre barnfamiljer är hög men också utflyttningen är hög 

och i alla åldrar.  Invandrarnas födelseländer är annorlunda än i resten av 

länet, med många invandrare från Nordamerika och EU15. Kommunens 

åldersstruktur är unik med bl.a. en hög andel äldre med hög medellivslängd, 

den kanske högsta i riket.  

 

Komponenterna i prognos -2040 är mycket stillsamma. Bostadsbyggandet är 

det lägsta i länet, både absolut och relativt. Befolkningen minskar efter 2020 

och fram till -2040. Tillväxten hålls tillbaka av minskande kohorter bland 

inrikesfödda och den demografiska transitionen; både födelseöverskottet, 

nettot gentemot övriga riket och invandringen blir negativa. 

 

 

Ekerö 

 

Ekerö är en ganska liten barnfamiljskommun med stora bostäder. 

Fruktsamheten är hög, likaså livslängden. Tillväxten har varit god med jämnt 

bostadsbyggande och folkökning. Inflyttningen är ganska låg och domineras av 

småbarnsfamiljer och få invandrare medan unga vuxna som flyttar hemifrån 
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dominerar utflyttningen. Flyttutbytet är stort med kommunikationsmässigt de 

tre närmaste kommunerna.  

 

I prognos -2040 är tillväxten god med fortsatt positivt men avtagande 

födelsenetto, med ett högt barnafödande och ett ökande antal avlidna. 

Byggplanerna är relativt ambitiösa. Flyttnettot inom länet blir fortsatt stabilt 

positivt men gentemot övriga län stabilt negativt.  

 

Haninge 

 

Haninge är en relativt stor kommun där övervägande delen av bostadsbeståndet 

utgörs av flerfamiljshus. Flyttöverskottet har varit positivt sedan mitten av 00-

talet vilket beror på utrikesnettot. Åldersfördelningen är jämn med en viss 

övervikt av 10-25 och ca 65-åringar. I Haninge finns studentbostäder och 

omflyttningen bland 20-25 åringar är hög. Ett litet överskott finns kring 30-

årsåldern. Fruktsamheten och antalet födda är höga. 

 

Bostadsbyggnadsplanerna ligger något över snittet. Nettot inom länet är negativt 

men förbättras. Inflyttningen från övriga riket ger ett underskott under hela 

perioden och påverkas förmodligen av minskande kohorter. Invandringsnettot 

sjunker men fortsätter att vara betryggande positivt. Födelseöverskottet, som 

sjönk på 90-talet och sedan har stigit, minskar något pga. ökningen av antalet 

avlidna. Sammantaget blir tillväxten låg. 

 

Huddinge 

 

Huddinge är länets näst största kommun med ca 100 000 invånare.  I 

kommunen finns högskolor och inflyttningen är hög av både ungdomar, unga 

vuxna och barnfamiljer. Därmed är också utflyttningen hög i vissa åldrar. 

Många av in- och utflyttarna är utrikes födda och det finns relativt fler 

invandrare än i länet. Fruktsamheten är hög och livslängden genomsnittlig.  

 

Huddinge har i förhållande till sin storlek måttliga byggplaner. 

Befolkningstillväxten beräknas ligga något över snittet. Antalet födda är högt. 

Födelseöverskottet dämpas något av att befolkningen åldras och fler avlider. 

Flyttnettot inom länet är negativt men förbättras avsevärt under perioden. 

Inrikes nettot sjunker snabbt och blir ökande negativt vilket torde bero på 

minskande kohorter i övriga riket. Invandringsnettot är högt men sjunker 

ganska kraftigt under perioden.   
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Järfälla 

 

Järfälla är en ganska stor kommun med en något äldre åldersstruktur.  

Inflyttningen av barnfamiljer har varit låg. Födelseöverskottet har sjunkit.  

Tillväxten genom inrikes nettot, både från egna länet och övriga riket, har varit 

blygsam men desto större från invandringen. Kommunen har en hög andel 

invandrare jämfört med länet. 

 

F.n. är byggplanerna ganska expansiva. Befolkningstillväxten från egna länet 

förväntas bli god men negativ från övriga riket. Invandringsöverskottet sjunker 

också kraftigt men förblir positivt. Ett något ökande antal födda och ett ökat antal 

avlidna ger ett dämpat men positivt födelseöverskott under hela perioden. 

 

Lidingö 

 

Lidingös befolkningsutveckling är lugn jämfört med länets. Kommunen tillhör de 

tre kommuner i länet som har en något äldre åldersstruktur. Utflyttningen av 

unga vuxna är hög men en viss inflyttning av småbarnsfamiljer finns. Livslängden 

är hög och fruktsamheten genomsnittlig. Andelen invandrare är betydligt lägre än 

genomsnittet i länet. Inrikes flyttnettot är lågt men utrikes nettot har ökat något 

under senare år. 

 

Åldersstrukturen ger ett lågt men stabilt födelseöverskott som så småningom blir 

negativt. Flyttningsutbytet med övriga län ger också underskott och det positiva 

invandringsnettot faller. Byggplanerna är försiktiga men har ökat. Detta ger ett 

ökande tillskott från egna länet som gör att tillväxten fram till 2025 stiger men 

sedan planar ut. 

 

Nacka 

 

Nacka är länets tredje största kommun med en stark befolkningstillväxt som 

ligger över genomsnittet för länet.  Alla komponenter bidrar till detta. 

Flyttnettona ger bra bidrag, barnfamiljer flyttar in, fruktsamheten och 

födelseöverskottet är höga. Åldersstrukturen är ung.  

 

Byggplanerna är ambitiösa och de näst högsta i länet. Inflyttningen från egna 

länet och högt födelseöverskott ger ett mycket stort bidrag under hela perioden. 

Flyttnettot från övriga riket och utrikes nettot faller och blir marginellt negativa 

senare under perioden men det påverkar i liten utsträckning. 
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Norrtälje 

 

Norrtälje är en växande kommun med en betydande andel äldre och få 

barnfamiljer i åldersfördelningen. Inrikes flyttnettot är svagt och negativt kring 

20-årsåldern medan det är positivt bland 25+ och i synnerhet bland 60+. 

Födelseöverskottet är negativt. Invandringsnettot har ökat men andelen 

utrikesfödda är ändå mycket låg. 

 

Norrtälje är den till ytan största kommunen i länet men ligger också längst från 

Stockholm City. Fram till 2040 kommer antalet pensionärer att öka kraftigt i 

länet. Tyngdpunkten i Norrtäljes folkökning ligger i de äldre åldrarna, 50+ och 

uppåt och inflyttarna kommer från det egna länet varifrån tillväxten är god, och i 

viss mån från utlandet. Bostadsbyggnadsplanerna har sjunkit men i kommunen 

förekommer permanentning av fritidshus. 

 

Nykvarn 

 

Nykvarn delades från Södertälje 1998. Det är länets minsta kommun till 

folkmängden och därför blir också befolkningsutvecklingens komponenter 

ojämna och osäkra. Åldersstrukturen är barnfamiljer och i viss mån pensionärer 

samt utflyttning och underskott av unga vuxna. Fruktsamheten är hög och 

födelseöverskottet är stabilt positivt. 

 

Befolkningstillväxten beräknas bli god. Bostadsbyggnadsplanerna är höga i 

förhållande till kommunens befolkningsstorlek vilket bör resultera i en ökande 

inrikes inflyttning från egna länet men tillskottet från övriga län beräknas bli 

negativt på sikt när kohorterna minskar. Även det lilla nettot från utlandet 

sjunker.  

 

Nynäshamn 

 

Nynäshamns kommun är en ganska liten kommun som uppvisar en låg 

befolkningstillväxt. Nynäshamn ligger långt från Stockholms City. Inrikes nettot 

har varit lågt men invandringen har gett ett stigande överskott, i synnerhet av 

polacker. Flyttnettot är negativt kring 20-årsåldern men ett visst flyttöverskott 

finns i åldrarna 35+ och av barnfamiljer. Åldersstrukturen har en dominans av 

60+ med flyttöverskott bland 65+. Födelseöverskottet är instabilt lågt.  

 

Bostadsbyggnadsplanerna är försiktiga och har minskat.  Fram till -2040 

kommer det lilla födelseöverskottet att bli negativt pga. åldersstrukturen. Nettot 

från andra län är konstant negativt medan positiva nettot från egna länet kommer 
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att öka. Nynäshamn har en låg andel invandrare och invandringen kommer att ge 

ett avtagande tillskott.  

 

Österåker 

 

Österåkers kommun har en befolkningstillväxt som ligger på länets genomsnitt. 

Åldersstrukturen består av familjer med barn och ungdomar upp till 20 och en 

överrepresentation av 60-70 åringar. Andelen invandrare är låg. Fruktsamheten 

är hög och födelseöverskottet stabilt positivt. Inrikes flyttnettot har varit ganska 

blygsamt men utrikes nettot har bidragit med något mer under senare år. Kring 

20-årsåldern är utflyttningen markant vilket gett ett underskott i åldrarna 20-35 

år. 

 

Bostadsbyggnadsplanerna är genomsnittliga i förhållande till kommunens 

storlek. Befolkningstillväxten beräknas bli låg. Efter -2030 beräknas befolkningen 

minska något. Nettot från övriga län är ökande negativt. Födelseöverskottet blir 

negativt, nettot från egna länet faller och tillskottet från invandringen faller.  

 

Salem 

 

Salen är länets tredje minsta kommun och tillhör de kommuner som växte snabbt 

före 1972 och sedan haft en ganska måttlig och genomsnittlig tillväxt. Inrikes 

flyttnettot pendlar kring noll men utrikesnettot har varit svagt positivt under 

senare år. I kommunen finns många barnfamiljer och fruktsamheten är hög och 

födelseöverskottet stabilt. Utflyttningen är stark i 20-25 årsåldern. 

 

Salems byggplaner är ganska lugna men har ökat.  Nettot från framför allt egna 

länet ger ett bra tillskott under hela perioden. Både födelseöverskott och utrikes 

netto är positiva. Inrikes nettot är dock negativt.  

 

Sigtuna 

 

Sigtuna har haft en jämn befolkningstillväxt med undantag av några år i mitten 

av 1970-talet då den sviktade. Under senare år har tillväxten varit stark. Både 

inrikes och utrikes flyttningarna har gett stigande netton. Födelseöverskottet har 

varit stabilt positivt och något ökande. Åldersstrukturen är ganska jämnt fördelad 

upp till ca 50 års ålder och lik länets. Flyttnettot är även det jämnt fördelat över 

åldrarna och positivt upp till ca 55 år varefter en ”pensionspuckel” av utflyttare 

tar vid. 

 

Sigtunas bostadsbyggnadsplaner som är mycket försiktiga har sjunkit. Inrikes 

nettot från övriga län väntas falla snabbt och pendla kring noll. Invandringen 



 

 
 

13 (20) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2012:2 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

 

Demografisk rapport 2012:2 
 

 

sjunker drastiskt och nettot blir så småningom negativt. Födelseöverskottet 

väntas avta som en följd av åldersstrukturen. Tillskottet från egna länet ger dock 

en stabil tillväxt. Sigtuna tillhör en mycket expansiv del av regionen. 

 

Södertälje 

 

Södertälje är en kommun som haft en stark folkökning under senare år, med 

betryggande flyttöverskott och födelseöverskott. Åldersstrukturen är jämnt 

fördelad utom bland 10-25 åringar där en viss övervikt finns. Inrikes nettot har 

varit i det närmaste konstant negativt medan utrikes nettot gett ett rejält tillskott 

sedan slutet av 90-talet. Kommunen har näst högsta andelen utrikes födda i 

länet. Flyttningsöverskott finns i alla åldrar upp till ca 55 där det vänder och 

tenderar att bli negativt. 1998 bröts Nykvarn ut ur Södertälje.  

 

Södertäljes byggplaner har ökat men är fortfarande ganska försiktiga. Läget i 

länet är något perifert. Underskotten mot det egna länet och övriga län förväntas 

bestå framöver. Invandringen faller och antalet avlidna ökar men både utrikes 

nettot och födelseöverskottet beräknas vara stabilt positiva under perioden. Trots 

utbrytningen av Nykvarn så är Södertälje länets tredje största kommun (exkl. 

Stockholm) och folkökningen fortsätter. 

 

Sollentuna 

 

Sollentuna kommun har starkt flyttningsöverskott och högt födelseöverskott. 

Åldersstrukturen är barn- och tonårsfamiljer. Fruktsamheten ligger över länets. 

Inrikes flyttnettot har pendlat kring noll men under senaste åren gett överskott av 

barnfamiljer. Invandringen har varit stabilt positiv sedan 2005. En viss förlust av 

unga vuxna finns kring 20-årsåldern.  

 

Bostadsbyggnadsplanerna har ökat något men ligger på en medelnivå. 

Befolkningstillväxten beräknas bli hygglig. Inflyttningen från egna länet förväntas 

vara stabilt positiv. Födelseöverskottet kommer så småningom att minska något 

beroende på fler äldre. Nettot från övriga län blir negativt och invandringen 

sjunker. 

 

Solna 

 

Solna har de senaste åren vuxit snabbt efter att under många år ökat tämligen 

långsamt och tidigare tom genomgått en långvarig folkminskning. Sammantaget 

har därför befolkningstillväxten varit bland de lägsta i länet. Sedan mitten av 00-

talet har flyttnings- och födelseöverskottet ökat. Inrikesnettot har varit tämligen 

gott medan utrikesnettot har uppvisat en kraftig ökning. Åldersstrukturen är 
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ungdomlig och domineras av 20-35 åringar och småbarn. Flyttöverskottet är 

positivt i 20-30 årsåldern; en hög utflyttning av barnfamiljer finns. 

 

Solna är en mycket central och till ytan liten kommun som har lätt att öka sin 

befolkning. Bostadsbyggnadsplanerna är mycket ambitiösa och har ökat. 

Befolkningstätheten är hög och kommer år 2040 nästan att ha fördubblats. 

Inflyttare från egna länet, från övriga Sverige och födelseöverskott ger hög och 

stabil tillväxt. Utrikesnettot faller dock och blir negativt. Befolkningstillväxten 

förväntas sammantaget ligga väl över länets genomsnitt. 

 

Stockholm 

 

Stockholms stad tillhörde före 1968 inte länet. Staden är i en klass för sig jämfört 

med övriga kommuner pga. sin historia, sitt centrala läge och sin stora befolkning 

om knappt 870 000 invånare. På länsnivå är det lätt att Stockholms Stad 

dominerar eftersom befolkningen utgör drygt 40 % av länets. Jämfört med 1968 

så har Staden ökat näst minst av alla kommuner. Tillväxten var negativ fram till 

början av 80-talet och sedan försiktigt positiv fram till mitten av 00-talet. 

Stockholm är f.n. indelad i 14 Stadsdelsnämnder om vardera 25000 - 125000 

invånare. 

 

Befolkningstillväxten började stiga kraftigt efter 2005, i synnerhet 

flyttöverskottet. Åldersfördelningen har f.n. en övervikt av 20-40 åringar. Inrikes 

flyttnettot är för det mesta positivt och utrikes nettot har varit betryggande sedan 

mitten på 90-talet. Flyttöverskottet är negativt inom länet; familjer med 

förskolebarn flyttar till andra kommuner. Födelseöverskottet har ökat dramatiskt 

sedan raset i fruktsamhet på 90-talet. 

 

Bostadsbyggnadsplanerna har ökat sedan 2005 till ca 4500/år i genomsnitt, 

vilket är ca en tredjedel av planerna för länet men under genomsnittet i 

förhållande till folkmängden. Fram till ca 2020 beräknas befolkningens 

ökningstakt vara god men sedan förväntas den plana ut för att så småningom 

minska. Nettot från andra län och länder kommer att falla kraftigt. Underskottet 

mot övriga kommuner inom länet kommer att öka. Födelseöverskottet kommer 

att vara gott men påverkas något av att fler blir äldre och avlider.  

 

Sundbyberg 

 

Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och mycket tätt befolkad. 

Periodvis har kommunen haft svackor i tillväxten. Flyttöverskottet har växt rejält 

sedan mitten av 00-talet.  Inrikes nettot har pendlat kring noll. Utrikesnettot, 

fruktsamheten och födelseöverskottet har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. 
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Åldersstrukturen har en markerad topp från 20-årsåldern och domineras av 20-

40 åringar samt småbarn. Inflyttningen och nettot är koncentrerade till 20-30 

årsåldern. Fler småbarnsfamiljerna flyttar ut än in. 

 

Sundbyberg har mycket ambitiösa byggplaner och är dessutom en byggkänslig 

kommun som har lätt att dra till sig inflyttare. Sedan slutet av 00-talet har 

bostadsbyggandet satt tydliga spår i befolkningstillväxten och kommunen 

beräknas få den kraftigaste folkökningen i länet och den högsta tätheten.  

Inflyttningen från andra kommuner i länet blir god. Även inflyttningen från 

övriga län är positiv. Födelseöverskottet förväntas öka stabilt. Invandringen 

sjunker kraftigt och blir snart negativ pga. stigande utvandring.  

 

Täby 

 

Täby är en ganska tätt befolkad kommun som haft en hygglig befolkningstillväxt. 

Flyttöverskottet har ökat kraftigt sedan mitten av 00-talet pga. invandringen 

medan födelseöverskottet stått i det närmaste stilla. Befolkningsstrukturen är 

barn och unga och deras föräldrar i 20-40 årsåldern - inflyttarna. Ett överskott av 

60+ finns också. I 2o-30 årsåldern finns utflyttarna och ett markerat underskott.  

 

Täbys byggplaner ligger något över snittet men har dragits ner. Folkökningen 

beräknas stanna under genomsnittet för länet. Inflyttningen från egna länet 

förväntas bli god och stabil medan nettot från övriga län väntas ge konstant 

underskott. Invandringen som f.n. ger ett bra överskott sjunker och blir så 

småningom något negativ. Födelseöverskottet minskar pga. tämligen konstant 

antal födda och ökat antal avlidna. 

 

Tyresö 

 

Tyresö har haft ett varierande flyttningsöverskott men ett desto högre och 

stabilare födelseöverskott. Befolkningstillväxten har varit hygglig. Inrikes nettot 

har pendlat kring noll medan utrikes nettot gett ett litet men stigande överskott 

sedan millennieskiftet. Fruktsamheten och antalet födda är höga och 

födelseöverskottet stabilt positivt. Åldersstrukturen är barn och unga och deras 

föräldrar och ett skarpt underskott kring 20-årsåldern. En viss övervikt av 65+ 

finns också.  

 

Byggplanerna är försiktiga och har sjunkit något. Den beräknade folkökningen  

-2040 ligger på en medelnivå.  Det positiva tillskottet från egna länet väntas stiga 

och bli gott men fortsätta att ge underskott mot övriga län. Utrikes nettot 

minskar. Födelseöverskottet sjunker något under senare delen av perioden pga. 

fler avlidna. 
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Upplands Väsby 

 

Upplands Väsby har haft en lugn befolkningsutveckling under lång tid. 

Flyttöverskottet har knappt överstigit noll men födelseöverskottet har varit 

konstant och positivt under senare år. Inrikesnettot har varit negativt medan 

utrikes flyttningarna gett ett överskott ända sedan mitten av 90-talet. 

Åldersstrukturen är mycket jämnt fördelad över alla åldrar vilket betyder ett visst 

överskott av 60+. Barnfamiljer flyttar in och ut och f.n. ger det ett överskott men 

en viss brist på 25-35 åringar finns.  Avlidna har stigit och födda har sjunkit och 

därmed har födelseöverskottet minskat. 

 

Byggplanerna är ganska höga och har ökat något. Inflyttningen från egna länet 

beräknas ge positivt tillskott under hela perioden. Det höga utrikes nettot sjunker 

kraftigt men förblir positivt. Övriga län förväntas så småningom ge underskott. 

Födelseöverskottet sjunker kraftigt pga. fler avlidna. Befolkningstillväxten 

beräknas bli fortsatt ganska lugn. 

 

Upplands-Bro 

 

Upplands-Bro har vuxit ganska långsamt under många år. Det för det mesta 

negativa flyttöverskottet har stigit kraftigt sedan mitten av 00-talet och även 

födelseöverskottet har ökat något. Både inrikes- och utrikesflyttningarna har gett 

bra överskott. Inflyttande barnfamiljer kommer framför allt från egna länet. 

Fruktsamheten har stigit. Åldersstrukturen är relativt jämnt fördelad men med en 

tydlig dominans av 60-70-åringar som ger en ”pensionspuckel”. Ett litet överskott 

av ca 20-åringar finns också.  Pga. åldersstrukturen har födelseöverskottet rasat 

sedan mitten av 90-talet men är nu på väg uppåt igen. 

 

Byggplanerna är höga och har ökat. Tillskottet från egna länet är positivt men 

sjunker. Gentemot andra län väntas ett ihållande underskott. Utrikes nettot 

sjunker men förblir positivt. En kraftig minskning av födelseöverskottet väntas. 

Sammantaget ger det en mycket blygsam ökning av folkmängden som till en 

början stiger men sedan sjunker. 

 

Vallentuna 

 

Vallentuna är en av de mindre kommunerna i länet. Befolkningstillväxten har 

varit hög och ganska jämn sedan 1968. Flyttnettot och födelseöverskottet har gett 

god tillväxt. Både inrikes och utrikesflyttningarna har varit positiva sedan slutet 

av 90-talet. Flyttöverskottet är högt från egna länet. Åldersstrukturen är barn och 

unga och deras familjer. Fruktsamheten är mycket hög och antalet födda är högt 
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men överskottet motverkas något av fler avlidna. Det som saknas är åldrarna 

kring 25 år och i intervallet 20-35 finns ett underskott jämfört med länet.  

 

Vallentunas byggplaner ligger högt jämfört med genomsnittet för länet. Tillväxten 

från egna länet kommer att vara god och födelseöverskottet kommer att bestå. 

Nettot från andra län är negativt och försämras något och det tämligen låga 

invandringsöverskottet sjunker. Sammantaget ger detta en god 

befolkningstillväxt som ligger över länsgenomsnittet. 

 

Värmdö 

 

Värmdö är en från början liten kommun som vuxit synnerligen snabbt. Både 

flyttöverskottet och födelseöverskottet har gett goda bidrag. Inrikes flyttningarna 

har gett bra tillskott under en längre period medan utrikes nettot varit högt under 

senare år. Överskottet kommer i första hand från egna länet. Åldersstrukturen är 

barn och unga och deras familjer, med ett markerat underskott kring 25-

årsåldern då utflyttningen är hög. Fruktsamheten är hög och födelseöverskottet 

högt men så småningom vikande. Kommunen har ett litet överskott i 60-70 

åldern och en tendens till ”pensionspuckel”. 

 

Byggplanerna är höga och har ökat rejält. Befolkningstillväxten beräknas ligga 

över snittet. Inflyttningen från egna länet förväntas bli mycket hög. Värmdö har 

länets högsta fruktsamhet och födelseöverskottet är stabilt trots en åldrande 

befolkning. Ett ökande underskott mot övriga län och en minskande och så 

småningom negativ invandring hindrar inte en god tillväxt. 

 

 

Vaxholm 

 

Vaxholm som är länets näst minsta kommun har haft en god folkökning.  

Flyttöverskottet har varierat mycket. Inrikes flyttnettot har varit instabilt positivt 

och utrikes nettot som gav överskott åren kring millennieskiftet har under senare 

delen av 00-talet ökat igen. Inrikes inflyttarna kommer främst från egna länet. 

Utflyttarna finns i ett brett intervall kring 20 årsåldern och i 20-30 årsåldern 

finns ett markerat underskott. Åldersstrukturen är barn och unga och deras 

föräldrar och ett överskott av 60-70 åringar. Bland de äldre finns både in- och 

utflyttare. Fruktsamheten ligger över snittet och antalet födda är högt men 

överskottet hålls tillbaka av ett ökande antal avlidna. 

 

Byggplanerna är relativt höga men har minskat kraftigt. Inflyttningen från egna 

länet väntas bli god. Tillskottet från övriga län blir framför allt negativt. 

Utrikesnettot faller mot slutet av prognosperioden ner mot noll. Det i absoluta tal 
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lilla födelseöverskottet minskar så småningom till en nivå nära noll pga. att 

antalet avlidna ökar. Det ger osäkra resultat att göra prognoser med så små tal i 

komponenterna men sammantaget ligger den beräknade befolkningstillväxten 

över snittet. 
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