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Förord 

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) inom Stockholms läns landsting har 
under planeringsprocessen för den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 
(RUFS 2010) byggt upp ett samarbete med regionförbunden och länsstyrelserna i 
östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Gävleborgs 
och Västmanlands län). 

Inom denna gruppering har det efterhand vuxit fram ett behov av gemensamt pla-
neringsunderlag. I många län pågår arbete med regionala utvecklingsprogram. Det 
nya i denna planering är att utvecklingsprogrammen även ska innehålla en fysisk 
dimension och vara ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen. Enligt den 
nya plan- och bygglagstiftningen ska översiktsplanerna relatera till regionala och 
nationella mål i olika avseenden. Både län och kommuner behöver därmed relatera 
till ett större geografiskt sammanhang. 

Behovet av gemensamma underlag och bilder är också angeläget med tanke på den 
pågående regionförstoringen som innebär att människor reser allt längre mellan 
bostad och arbete. I Stockholm-Mälarregionen pågår sedan flera år tillbaka det 
storregionala samarbetet En bättre sits. Inom ramen för detta arbete har flera in-
tressanta kunskapsunderlag växt fram under årens lopp. Ett återkommande inslag 
är de bilder som visar hur pendlingsströmmarna fördelas mellan olika kommunhu-
vudorter. 

Tanken med föreliggande framskrivningar är att vi på samma sätt som för pend-
lingsbilderna ska bygga upp ett gemensamt kunskapsunderlag som kan uppdateras 
vid behov. 

Stockholms läns landsting tog inom ramen för ny utvecklingsplan, RUFS 2010, fram 
rapporten ”Befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling i Östra Mellansve-
rige – framskrivning för år 2050, arbetsmaterial 5:2007. Grundantaganden redovi-
sas för sju län i Östra Mellansverige (ÖMS), dvs Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands samt Gävleborgs län. I kvalitetssäk-
ringen av RUFS 2010 har grundantagandena för länen i Östra Mellansverige i slutet 
av år 2009 reviderats med avseende på total befolkning samt total förvärvsarbetan-
de befolkning för år 2030.
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Syftet med denna rapport är att ta fram en fullständigt reviderad version av fram-
skrivningarna från 2007. Revideringen omfattar variabler för befolkning, syssel-
sättning och ekonomisk utveckling år 2020, 2030, 2040 samt 2050.
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Bakgrund 
Globaliseringens konsekvenser och migrationens utveckling är två mycket centrala 
omvärldsfaktorer i arbetet med regional utvecklingsplanering. Men dessa omvärlds-
faktorer har fem år efter den tidigare framskrivning av befolkning, sysselsättning 
och ekonomi för Östra Mellansverige som gjordes år 2007, fått en delvis annan 
innebörd än den ursprungligen avsedda.

Globaliseringens konsekvenser handlar under ett antal år framåt mer om risker för 
stagnerande marknader än frågor om konkurrensförmåga på växande marknader. 
På lång sikt är det dock rimligt att anta att de störningar som förekommit i ekono-
min kommer att klinga av.

Migrationen har de senaste fem åren utvecklats betydligt snabbare än vad som tidi-
gare beräknades i SCB:s prognos. Denna prognos utgjorde i sin tur grund för den 
tidigare framskrivningen. Med en större nettoinvandring än vad som tidigare be-
räknats motiveras också en ny framskrivning med nya antaganden om nettoinvand-
ringen. Denna nya framskrivning görs därför med tre alternativ utifrån SCB:s senas-
te befolkningsprognos från 2011 som alternativ Bas, samt utifrån befolkningspro-
gnosen från 2009 som alternativ Hög respektive Låg.

Befolkning 
Nästan en miljon nya invånare i östra Mellansverige år 2050
I basalternativet beräknas befolkningen i Stockholms län uppgå till 2,83 miljoner år 
2050 och strax över 2 miljoner i övriga län i Östra Mellansverige.  Stockholms läns 
befolkning beräknas bli ännu större i alternativ Hög, närmare 3,2 miljoner. I övriga 
län är inte skillnaderna mellan de tre alternativen lika påtagliga.

Ett nytt Danderyd per år
Ökningen beräknas bli som störst fram till år 2020, då Stockholms län i basalterna-
tivet beräknas öka med 35 000 personer årligen, vilket ungefär motsvarar Dande-
ryds befolkning. För övriga län i Östra Mellansverige sammantaget ligger motsva-
rande ökningstakt på ca 10 000 personer per år. Ökningstakten kommer därefter att 
gå ned något för att ligga strax över 1970- och 1980-talens nivåer.

Fler äldre i befolkningen
Åldersmässigt sker den största omfördelningen från gruppen 20-64 år till gruppen 
65 år och äldre. Andelen unga beräknas också minska i samtliga alternativ i hela 
Östra Mellansverige. Stockholm har redan idag den högsta andelen unga i befolk-
ningen och beräknas ha det även fortsättningsvis.

Ökande försörjningskvot - men fortsatt lägst i Stockholm
Försörjningskvoten – antalet ungdomar och äldre (0-19, 65+ år) per person i ar-
betsför ålder (20-64 år) – beräknas bli större i samtliga län i Östra Mellansverige. 
Kvoten stiger med mellan tio och tolv procentenheter i de flesta län. Stockholm och 
Uppsala har redan idag den lägsta försörjningskvoten och beräknas år 2050 fortfa-
rande behålla den positionen.
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Fler utrikes födda
Totalt sett i Östra Mellansverige ökar andelen utrikes födda fram till år 2030, för att 
sedan avta något, förutom i alternativ Hög. Det är Stockholms län som i hög grad 
styr denna utveckling. Andelen utrikes födda i de flesta övriga län ökar i samtliga 
alternativ, medan andelen börjar sjunka i Stockholm efter år 2030 i alternativ Bas 
och Låg.

Uppsala växer mest utanför Stockholm
Uppsala län beräknas både i absoluta och relativa tal ha den största befolkningstill-
växten bland länen utanför Stockholm, men ökningen är mindre än befolkningstill-
växten de senaste tjugo åren. Såväl Uppsala läns födelsenetto som dess flyttnetto är 
positivt och högst bland ÖMS-länen utanför Stockholm, men länet skiljer sig från de 
övriga genom att födelsenettot inte alls beräknas öka i samma omfattning som för 
de övriga länen.

Sysselsättning 
Stockholm är motorn i sysselsättningstillväxten
Ökningen av sysselsättningen i Östra Mellansverige drivs i framskrivningen nästan 
enbart av Stockholms län. Fram till år 2050 beräknas dagbefolkningen där öka med 
närmare 50 procent, medan sysselsättningen i övriga län i alternativen Bas och Låg 
knappt återhämtar sig efter 1990-talets bottennivåer.

Tjänstebranscherna växer kraftigt
Sysselsättningen inom varuproducerande branscher minskar i samtliga län i Östra 
Mellansverige, medan tjänstebranscherna expanderar kraftigt. I länen utanför 
Stockholm är det i första hand inom privata hushållstjänster som expansionen sker, 
medan samtliga tjänstebranscher växer i Stockholms län.

395 000 kr i inkomst per capita i Stockholm år 2050
Med den ökade sysselsättningen i Östra Mellansverige följer även ökade förvärvsin-
komster. Detta slår igenom även i de län som har en svag sysselsättningsutveckling i 
övrigt. Förvärvsinkomsten per capita är redan idag högst i Stockholm med närmare 
210 tkr. I basalternativet beräknas den öka till närmare 395 tkr. Gapet till de övriga 
länen i Östra Mellansverige beräknas öka i alla tre alternativen.

Pendling 
Nettopendlingen är positiv i någon större utsträckning endast i Stockholms län. Det 
är också pendlingsströmmarna till Stockholms län som beräknas öka mest i fram-
skrivningen. De största enskilda pendlingsrörelserna går även fortsättningsvis till 
Stockholms län från Uppsala och Södermanlands län.

Det är de pendlingsströmmar som redan idag är relativt små som väntas minska 
ytterligare fram till år 2050. Framför allt är det pendlingen till Örebro och Gävle-
borgs län som beräknas minska i omfattning.

Flyttningar 
Den inrikes nettoflyttningen till Stockholms län varierar från 1 600 personer år 
2050 i alternativ Låg, till över 4 000 i alternativ Hög. Förutom Uppsala antas det 
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inrikes flyttnettot för alla övriga län bli negativt under framskrivningsperioden. Det 
stora bidraget till befolkningsökningen i Östra Mellansverige beräknas istället 
komma från det utrikes flyttnettot. Det antas bli positivt i samtliga län under fram-
skrivningsperioden, i samtliga alternativ.

Jämförelse med tidigare framskrivningar 
Vid en jämförelse av den beräknade utvecklingen i Stockholms län mellan tidigare 
och reviderade framskrivningar, framgår att befolkningen enligt reviderade fram-
skrivningar år 2050 väntas bli 380 000 fler vid de båda högalternativen. Alternativ 
Hög enligt de gamla framskrivningarna motsvarar i nivå istället de nya framskriv-
ningarnas alternativ Låg. För övriga län i Östra Mellansverige är skillnaderna mel-
lan de nya och gamla framskrivningarna inte lika påtaglig.

Alternativa fördelningar av befolkningen 
Faktorer som kan antas begränsa den befolkningsutveckling som beräknats i fram-
skrivningarna är bl.a. transportsystemets utformning och egenskaper, bostadsbyg-
gande, distansarbete och upplevd livskvalitet. Sådana begränsningar skulle kunna 
innebära en omfördelning av den framskrivna befolkningen från Stockholms län till 
övriga Östra Mellansverige. Med bostadsbyggandet som restriktion och historiska 
flyttmönster som fördelning har en kvantifiering av omfördelningen gjorts, som ger 
en befolkningstillväxt i Stockholms län som är ca 80 000 respektive 280 000 per-
soner färre till år 2050 än i framskrivningarnas alternativ Bas respektive Hög.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och förutsättningar 
I den regionala utvecklingsplaneringen är långsiktiga framtidsbilder av befolkning-
en, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen underlag för att belysa stra-
tegiska frågor, exempelvis inom bebyggelseplanering. Efter hand behöver dessa 
framtidsbilder uppdateras och revideras, framförallt på grund av ändrade omvärlds-
förutsättningar. 

I rapporten ”Befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling i Östra Mellan-
sverige – framskrivning för år 2050”, Arbetsmaterial 5: 2007, Regionplane- och 
trafikkontoret, redovisades en framtidsbild inom ramen för arbetet med en ny ut-
vecklingsplan, RUFS 2010. Framskrivningar redovisades för sju län i Östra Mellan-
sverige (ÖMS): Mälarregionen, dvs. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro 
och Västmanlands län, samt Östergötlands och Gävleborgs län. Två år senare, i 
kvalitetssäkringen av RUFS 2010, uppdaterades framskrivningarna av två centrala 
variabler för år 2030, befolkning och förvärvsarbetande dagbefolkning. 

Inledningsvis ska vi diskutera förutsättningarna för de framskrivningar som presen-
teras i denna rapport, och börja med att motivera varför vi använder begreppet 
framskrivningar – och inte prognoser, eller scenarier.

Prognoser innebär mer eller mindre detaljerade förutsägelser om den sannolika 
framtida samhällsutvecklingen.  Med ett perspektiv på 20 till 40 år är prognoser 
inte meningsfulla, bland annat av skälet att viktiga omvärldsförutsättningar kan 
förändras avsevärt på denna sikt. Detta kan sägas vara ett avgörande skäl till att 
scenarier är vanligare vid långsiktiga bedömningar av samhällsutvecklingen.
Scenarier innebär alternativa framtidsbilder, genererade av olika antaganden angå-
ende centrala omvärldsfaktorer. Ett relevant exempel på scenario skulle kunna avse
konsekvenserna av ett antagande om väsentligt högre energipriser. Effekten av ett 
högre energipris är att energiintensiva verksamheter blir dyrare. Konsekvensen 
skulle kunna bli att hushållens och företagens beteende förändras så att energiin-
tensiva verksamheter minskar i omfattning. Exempelvis kan transportarbetet antas 
minska, med återverkningar på bland annat befolkningens regionala fördelning. 

Men, ett väsentligt högre energipris kommer sannolikt också att medföra en teknik-
utveckling som innebär att energianvändningen i olika verksamheter minskar. Ex-
empelvis kan transportsektorns energianvändning minska utan att transportarbetet 
nödvändigtvis minskar i samma omfattning, eller alls. På 20 till 40 års sikt går det 
inte att med någon säkerhet säga hur hushåll, företag och samhälle kommer att 
anpassa sig till högre energipriser. För att ta hänsyn till denna osäkerhet skulle det 
därför behöva utformas flera scenarier för att återge möjliga konsekvenser av ett 
avsevärt högre energipris.
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Som underlag för den regionala utvecklingsplaneringen behövs långsiktiga fram-
tidsbilder som belyser en möjlig fördelning av befolkning och sysselsättning samt 
ger en uppskattning av den ekonomiska utvecklingen. Syftet med de framskriv-
ningar som presenteras i denna rapport är att ge ett sådant underlag.  De alternativa 
bilder som redovisas utgår från alternativa framskrivningar av rikets befolkning.  
Dessa bilder skulle kunna tolkas som olika scenarier, men avsikten är främst att 
spänna upp en realistisk ram för rikets flyttnetto och folkmängd.  Givet denna ram, 
och givet realistiska uppskattningar av ÖMS-länens flyttnetto, blir länens uppskat-
tade befolkningsutveckling basen för utvecklingen av sysselsättning och inkomster. 

Framskrivningarna har karaktären av trendmässig utveckling, givet den nationella 
ramen. Det innebär bland annat att framskrivningarna inte tar hänsyn till hur åt-
gärder i transportsystemet kan komma att påverka fördelningen av befolkning och 
sysselsättning. I rapporten kompletteras de trendmässiga framskrivningarna med 
alternativa fördelningar, baserad på omfördelning av befolkning från Stockholms 
län till övriga ÖMS-län. Dessa alternativa fördelningar är dock endast räkneexempel 
på möjliga konsekvenser av, bland annat, transportsystemets utbyggnad.  

Framskrivningen av sysselsättningens fördelning på näringsgrenar i ÖMS är givetvis 
förknippad med stor osäkerhet. Det är mycket troligt att strukturomvandlingen till 
2030 och 2050 kommer att avvika från den branschutveckling som framskrivning-
en uppvisar. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna osäkerhet i första hand 
rör de enskilda näringsgrenarnas utveckling, medan länens totala sysselsättning i
huvudsak bestäms av befolkningsutvecklingen. Detta kan illustreras av utveckling-
en på nationell nivå enligt figuren nedan.

Diagram 1.1 BNP och BNP per capita i Sverige 1950-2010. Volymindex 2005=100. 
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På lång sikt har BNP (och antal sysselsatta) ökat trendmässigt. De konjunktur-
svängningar och kriser som ägt rum under dessa 60 år, inklusive den djupa ned-
gången 2008/2009, kan beskrivas som ”hack” på den trendmässiga tillväxtkurvan.
Vid bedömningar på 20 till 40 års sikt är det därför rimligt att anta en konjunktur-
neutral utveckling. På lång sikt antas befolkningsutvecklingen och produktivitets-
tillväxten i grunden bestämma BNP och sysselsättning. Detta gäller även vid fram-
skrivningar på regional nivå. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att redovisa förutsättningar för och resultat av en mer 
genomgripande revidering av de framskrivningar som presenterades i rapporten 
från 2007. De har också vuxit fram ett behov av ett gemensamt kunskapsunderlag 
utifrån det storregionala samarbetet inom Östra Mellansverige (ÖMS). Denna revi-
dering omfattar variabler för befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling år 
2020, 2030, 2040 och 2050.

1.3 Disposition 
I kapitel 2 diskuteras centrala omvärldsförutsättningar för framskrivningarna och i
kapitel 3 beskrivs metod och antaganden.  Därefter följer en redovisning av resultat 
i följande tre kapitel. Vad som redovisas i kapitel 4 är framskrivningar till år 2050 
som i huvudsak kan beskrivas som en trendmässig utveckling för respektive län. I
kapitel 5 ges även en jämförelse med motsvarande resultat i föregående rapport från 
år 2007. 

I kapitel 6 redovisas metod och resultat vid alternativa fördelningar mellan ÖMS-
länen, där befolkning och sysselsättning enligt kapitel 4 omfördelas från Stockholms 
län till övriga ÖMS-län. 

Kompletterande resultat redovisas i två separata dokument, dels i en tabellbilaga till 
rapporten, dels i ett fristående excel-dokument. 
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2 Omvärldsförutsättningar 

2.1 Två centrala omvärldsfaktorer 
I arbetet med grundantaganden för RUFS 2010 var två centrala omvärldsfaktorer i 
fokus: globaliseringens konsekvenser och migrationens utveckling. Scenarierna 
enligt RUFS’ två alternativ Hög och Låg kan karaktäriseras som ”God” respektive 
”Dålig” anpassning till globaliseringen. Detta avser både nationella förutsättningar 
(makroekonomisk och demografisk utveckling) och specifika regionala förutsätt-
ningar i Stockholm-Mälarregionen. Angående den demografiska utvecklingen redo-
visade SCB år 2006 alternativa antaganden för nettoinvandringen. För alternativ 
Hög tillämpades SCB:s antagande om ”Hög nettoinvandring”. 

De framskrivningar som redovisas i rapporten 5: 2007 baserades på data och förut-
sättningar som var tillgängliga fram till årsskiftet 2006/2007. De cirka fem år som 
har gått sedan dess stärker bilden av att globaliseringens konsekvenser och migra-
tionens utveckling är två mycket centrala omvärldsfaktorer i arbetet med regional 
utvecklingsplanering. Men dessa omvärldsfaktorer har på fem år fått en delvis an-
nan innebörd än den ursprungligen avsedda.

2.2 Globaliseringens konsekvenser 
De två alternativen Hög och Låg syftade i huvudsak på Sveriges, och Stockholm-
Mälarregionens, konkurrensförmåga på växande marknader i en alltmer globalise-
rad ekonomi. Finanskrisen 2008/2009 och den efterföljande djupa lågkonjunktu-
ren har dock inneburit att världsmarknaden i stället har krympt under ett antal år. 
Det finns också tecken på att den globala ekonomins återhämtning efter finanskri-
sen är på väg att försvagas och det finns en betydande osäkerhet om stabiliteten i 
det europeiska banksystemet med koppling till svaga statsfinanser i en rad länder. 

Finanskrisen fick mycket snart direkta konsekvenser för den reala ekonomin i Sve-
rige, genom fallande produktion och sysselsättning. Dagens risker för turbulens i
det europeiska banksystemet innebär likaledes risker för negativa återverkningar på 
den reala ekonomin i Sverige, även om Sverige inte har egna statsfinansiella pro-
blem. 

Sammantaget innebär detta att globaliseringens konsekvenser under ett antal år 
handlar mer om risker för stagnerande marknader än frågor om konkurrensförmå-
ga på växande marknader. På längre (och mycket lång) sikt är det dock rimligt att 
anta att de störningar som förekommit i ekonomin kommer att klinga av. 

2.3 Migrationens utveckling 
De senaste fem årens utveckling har inneburit en betydligt större nettoinvandring 
än vad som antogs i SCB:s prognos år 2006, även i alternativet ”Hög nettoinvand-
ring”. I nedanstående tabell visas antaganden för riket enligt SCB:s alternativa be-
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folkningsprognoser, befolkningsframskrivning för Stockholms län enligt alternativ 
”Hög” samt faktiskt utfall för åren 2006-2010.

Tabell 2.1 Invandringsöverskott och folkmängd i riket och Stockholms län, pro-
gnos och utfall 2006-2010. 1000-tal.  

 Alternativa prognoser Utfall (statistik) 

 
Invandringsöverskott Folkmängd  

 
Huvud- Låg Hög Huvud- Låg Hög 

Invandrings-
överskott Folkmängd 

 
alt.   alt.   

 
 

Riket         
2006 41 37 43 9099 9095 9101 51 9113 

2007 28 24 32 9139 9130 9145 54 9183 

2008 28 22 32 9179 9163 9189 56 9256 

2009 26 18 31 9217 9193 9233 63 9341 

2010 26 17 32 9257 9223 9278 50 9416 

Summa 150 118 171    274  
         

Stockholms 
län         

2006   15   1915 12 1918 

2007   10   1935 15 1950 

2008   10   1955 15 1981 

2009   9   1975 19 2019 

2010   10   1995 15 2054 

Summa   53    76  

Den faktiska nettoinvandringen till Sverige under dessa fem år uppgick till mer än 
270 000 personer, vilket var mer än 100 000 fler jämfört med prognosen enligt 
alternativ ”Hög nettoinvandring”. Nettoinvandringen har också haft en annan ka-
raktär än vad som antagits för alternativet ”Hög nettoinvandring”. Detta alternativ
baserades på antagandet om ökad arbetskraftsinvandring från framför allt Norden, 
EU och länder med högt HDI (Human Development Index). Den faktiska invand-
ringen har däremot dominerats av anhörig- och asylinvandring.

Alternativet ”Hög nettoinvandring” innebär att rikets befolkningstillväxt under 
dessa fem år har underskattas med drygt 137 000 personer. Huvuddelen, 75 pro-
cent, av denna underskattning kan direkt hänföras till nettoinvandringen. Sannolikt 
kan resterande del av underskattningen, dvs. den del som avser periodens födelse-
överskott, också kopplas till den underskattade nettoinvandringen.

Den underskattade nettoinvandringen i riket kan också ses som den huvudsakliga 
källan till att alternativ ”Hög” underskattar befolkningstillväxten i Stockholms län 
under perioden 2006-2010. I alternativ ”Hög” har antagits att 31 procent av perio-
dens nationella invandringsöverskott hamnar i Stockholms län. Den faktiska ande-
len blev något lägre, 28 procent, men då det totala invandringsöverskottet i riket 
underskattades med drygt 100 000 personer blev resultatet att nettoinvandringen 
till Stockholms län underskattades med drygt 22 000 personer. Befolkningstillväx-
ten i Stockholms län underskattades betydligt mer, en underskattning med närmare 
59 000 personer. Det betyder att knappt 40 procent av den underskattade befolk-
ningstillväxten kan direkt hänföras till den underskattade nettoinvandringen.  
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Men den resterande delen av den underskattade befolkningstillväxten kan sannolikt 
till betydande del också kopplas till nettoinvandringen1.

Denna relativt utförliga diskussion kring de senaste fem årens prognosutfall motive-
ras av att de antaganden som görs om nettoinvandringen är de mest centrala och 
samtidigt de mest osäkra vid befolkningsframskrivningar på nationell och regional 
nivå. 

2.4 Långsiktig utveckling 
Vilka antaganden som görs om den makroekonomiska utvecklingen på lång sikt, är 
givetvis förknippat med en mycket stor osäkerhet. Befolkningsutvecklingen bestäms 
av ett begränsat antal faktorer. Den ekonomiska utvecklingen bestäms däremot av 
ett dynamiskt samspel mellan en stor mängd faktorer i global skala. Det är också 
därför de nationella långsiktiga ekonomiska bedömningarna i huvudsak handlar om 
att bedöma arbetskraftens storlek med ledning av befolkningsframskrivningar, och 
med antaganden om den framtida produktivitetstillväxten (med stöd av dess 
trendmässiga ökning) göra framskrivningar av framtida BNP-tillväxt. Av förståeliga 
skäl gör varken Konjunkturinstitutet eller Finansdepartementet några långsiktiga 
bedömningar som förutsätter explicita antaganden om världsmarknadspriser och 
utvecklingen för enskilda näringsgrenar.

1 Den faktiska nettoinvandringen motsvarar 46 procent av länets befolkningstillväxt, medan ökningen av 

antalet personer med födelseland utanför Norden utgör 53 procent av befolkningstillväxten. Att den senare 

andelen är klart högre förklaras av att de inrikes flyttströmmarna av nyligen invandrade personer i stor 

utsträckning går till Stockholm och andra storstadsregioner. Vidare, den del av underskattningen av länets 

befolkningstillväxt som avser periodens födelseöverskott kan sannolikt också kopplas till den underskattade 

nettoinvandringen, liksom för riket.  
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3 Metod och antaganden 

3.1 Framskrivningar med stöd av rAps regionala modell 

För perioden 2010-2030 genomförs modellberäknade framskrivningar med 
rAps regionala modell, full modell, tillämpad på respektive län i ÖMS. En översikt 
av modellens samband, beräkningssteg och data presenteras i Diagram 3.1. Den 
inrikes in- och utflyttningen skulle kunna bestämmas av modellberäknad påverkan 
från utvecklingen på arbets- och bostadsmarknaden. I framskrivningarna styrs dock 
flyttningen exogent, enligt de antaganden som redovisas nedan.   Även i en mängd 
andra avseenden styrs modellberäkningarna av exogena antaganden, t ex den mak-
roekonomiska utvecklingen för arbetsproduktivitet, export och investeringar. 

Diagram 3.2 En översiktlig bild av rAps regionala modell 

 

Tillämpningen av rAps på länsnivå, i stället för nivån arbetsmarknadsregioner (FA-
regioner), motiveras i huvudsak av praktiska skäl. Samtidigt är de teoretiska skälen 
inte starka för att i detta sammanhang göra framskrivningar för FA-regioner, då 
framskrivningen inte görs med en flerregional modell för hela Sverige. 

För perioden 2030-2050 genomförs modellberäknade framskrivningar med 
rAps regionala modell, befolkningsmodell, tillämpad på respektive län i ÖMS. 

Huvudskälet för att göra modellberäkningarna med enbart den partiella befolk-
ningsmodellen är att det saknas underlag att göra meningsfulla antaganden på 
branschnivå bortom år 2030. Framskrivningen av länens sysselsättning mm görs 
därför med en förenklad metodik, se avsnitt 3.4 nedan. 
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3.2 Alternativa antaganden om migrationen 
Givet den osäkerhet som är förknippad med antaganden om den framtida migra-
tionen genomförs framskrivningen enligt tre alternativ. Det första alternativet, Bas,
utgår från SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2011. För denna prognos 
redovisas inga alternativ för in- och utvandringen. Sådana alternativ presenterades 
senast i samband med 2009 års befolkningsprognos. I det andra alternativet Hög
tillämpas därför antaganden om in- och utvandring för alternativ ”Hög nettoin-
vandring” enligt 2009 års prognos; i det tredje alternativet Låg tillämpas antagan-
den om in- och utvandring för alternativ ”Låg nettoinvandring” enligt 2009 års 
prognos.  

Rikets totala folkmängd år 2050 beräknas uppgå till 10,7 miljoner enligt alternativ 
Bas, 11,1 miljoner enligt alternativ Hög, och ca 10 miljoner enligt alternativ Låg.

Diagram 3.3 Rikets nettoinvandring 2010-2050 enligt SCB:s tre alternativa befolk-
ningsprognoser 
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3.3 Antaganden om flyttnetto per län  
Givet dessa alternativ för rikets nettoinvandring baseras antaganden om länens 
flyttnetto huvudsakligen på data för länens historiska flyttnetto. För Stockholms län 
utgår dock alternativet Bas från 2011 års befolkningsprognos från TMR2.

I nedanstående figurer visas ÖMS-länens andel av riket utrikes flyttnetto för perio-
den 1991-2010. De periodvis kraftiga svängningarna i länens andel av det utrikes 
flyttnettot har högst sannolikt naturliga förklaringar. Vilka förklaringarna än må 
vara är slutsatsen att den historiska utvecklingen inte motiverar något antagande 
om en trendmässig förändring.

2 Befolkningsprognos 2011-2020, Demografisk rapport 2011:08, TMR. 
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Diagram 3.4 ÖMS-länens andel av utrikes flyttnetto 1991-2010 
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Källa: SCB

För perioden 2011-2050 antar vi först att länets andel av det utrikes flyttnettot är

medelvärdet av respektive läns andel av riket utrikes flyttnetto för perioden 1991-

2010. Men om detta medelvärde är lägre än länets andel av rikets befolkning år

2010 antar vi att länets andel av det utrikes flyttnettot är lika med länets andel av 

rikets befolkning år 2010. För alternativet Bas antas det utrikes flyttnettot för 

Stockholms län vara detsamma som i TMR-prognosen.

Länens inrikes flyttnetto kan också uttryckas som andel av rikets (utrikes) flyttnet-

to3. I nedanstående figurer visas ÖMS-länens inrikes flyttnetto, som andel av rikets

utrikes flyttnetto för perioden 1991-2010. Inte heller den historiska utvecklingen för

länens inrikes flyttnetto motiverar ett antagande om trendmässig förändring. För 

perioden 2011-2050 antar vi att länens inrikes flyttnetto, som andel av rikets flytt-

netto, är medelvärdet av andelen för perioden 1991-2010. För alternativet Bas antas 

det inrikes flyttnettot för Stockholms län vara detsamma som i TMR-prognosen. 

Diagram 3.5 ÖMS-länens andel av inrikes flyttnetto 1991-2010 

3 Det kan motiveras av att storleken på det inrikes flyttnettot har ett relativt starkt samband med det utrikes 

flyttnettot några år tidigare. De inrikes flyttströmmarna av nyligen invandrade personer går i stor 

utsträckning till Stockholm och andra storstadsregioner 
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I Tabell 3.1 ges en samlad bild av antaganden om ÖMS-länens flyttnetto. För alter-

nativet Bas används dock TMR-prognosen för Stockholms län. Enligt denna pro-

gnos blir Stockholms andel av det totala flyttnettot sjunkande över tid, medan anta-

gandena för övriga län bibehålls.

Tabell 3.1 ÖMS-länens andel av rikets flyttnetto, antaganden för 2011-2050 

 
 Alternativ Hög och Låg Alternativ Bas, totalt flyttnetto 

 
inrikes utrikes totalt flyttnetto 

2011-
2020 

2021-
2030 

2031-
2050  

Stockholm 14.1% 25.9% 40.0% 60.1% 40.4% 26.1%  

Uppsala 2.0% 3.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%  

Södermanland -0.3% 3.3% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%  

Östergötland -0.4% 4.6% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2%  

Örebro -1.8% 4.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%  

Västmanland -1.7% 2.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%  

Gävleborg -2.5% 2.9% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%  

    
    

Summa ÖMS 9.4% 47.1% 56.5% 76.6% 56.9% 42.6%  
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3.4 Antaganden om ekonomi och sysselsättning  

Framskrivningen för ekonomi och sysselsättning fram till år 2020 är avstämd mot 
Konjunkturinstitutets (KI) prognos från december 20104. På branschnivå redovisar 
KI endast en kortsiktig prognos (3år) som avser grova branschaggregat. Utveckling-
en på branschnivå fram till år 2030 baseras därför på makroekonomiska antagan-
den (arbetsproduktivitet, export och investeringar) från Långtidsutredningen 2008, 
LU 2008. Skälet till att använda olika underlag är de olika tidsperspektiven, då LU 
2008 visserligen är gjord före Konjunkturinstitutets prognos men istället sträcker 
sig längre fram i tiden. För perioden 2030-2050 saknas det underlag för att göra 
meningsfulla antaganden om utvecklingen på branschnivå. Framskrivningen 2030-
2050 av länens sysselsättning mm görs därför med en förenklad metodik enligt 
nedan. 

1. Total förvärvsarbetande dagbefolkning (sysselsättning) per län beräknas 
med à priori antagandet att 2030 års kvot Sysselsättning/ Befolkning är 
oförändrad och att sysselsättningens fördelning på branscher är oföränd-
rad. För branscher i näringslivet görs därefter en justering med hänsyn till 
en framskrivning av sysselsättningens fördelning på branscher i riket år 
2040 och 2050. Vid denna framskrivning på nationell nivå antas att årlig 
utveckling till 2030 enligt LU 2008 också kan tillämpas för perioden 2030-
2050. 

2. Förvärvsarbetande nattbefolkning per län beräknas à priori med 2030 års 
förvärvsgrad, definierad som förvärvsarbetande nattbefolkning per person 
20-64 år, multiplicerad med 2040 års respektive 2050 års befolkning 20-
64 år.

3. Förvärvsinkomst per län för år 2040 och 2050 beräknas med en fram-
skrivning av förvärvsinkomst per capita i samma takt som den förändras 
2010-2030.

På sikten fram till år 2050 kan man tänka sig att antaganden om, exempelvis, helt 
andra nivåer för drivmedelspriser än dagens skulle generera ett annat utfall än vad 
som följer av beskrivningen ovan. Ett stort problem är dock att det inte finns någon 
sådan bild på nationell nivå att relatera till. I Långtidsutredningen 2008 redovisas 
ett alternativt klimatpolitiskt scenario som bland annat tecknar möjliga konsekven-
ser (för bl a transportsektorn, energiintensiv industri) av högre energi- och drivme-
delspriser.  Detta scenario går dock inte bortom år 2030. 

De nationella ekonomiska framtidsbilder som tecknas i scenarierna i LU 2008 byg-
ger på beräkningar med stöd av en allmän jämviktsmodell som syftar till att beakta 
en mängd beroendesamband i ekonomin, bland annat återverkningar av skatte- och 
prisförändringar på de ekonomiska aktörernas beteende. Att i detta sammanhang 
införa andra antaganden om drivmedelspriser, energiproduktion och eventuella 
beteendeförändringar är inte meningsfullt eftersom vi inte har modellstöd för att 
konsistent (överhuvudtaget) beräkna konsekvenserna av sådana ändrade antagan-
den.

4 Konjunkturinstitutets aktuella prognos från december 2011 ger visserligen en något mer dämpad bild av 

utvecklingen för de närmaste åren men motiverar inga reviderade antaganden för år 2020 och 2030. 
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4 Resultat framskrivningar 

4.1 Befolkning 
Stockholm är drivkraften bakom befolkningsökningen
Befolkningen i Östra Mellansverige ökar med ca 680 000 personer fram till år 2030 
i basalternativet. Av dessa beräknas Stockholms län stå för den absoluta merparten 
– 530 000 personer mot 150 000 i övriga länen. Fram till år 2050 blir skillnaden 
mellan Stockholm och övriga Östra Mellansverige ännu mer markant. Befolkningen 
i Stockholms län beräknas då uppgå till över 2 830 000, mot strax över 2 miljoner i 
övriga län. Skillnaden idag är ca 200 000 personer. 

Diagram 4.1. Befolkningsutveckling i Stockholms län och övriga Östra Mellansverige år 
1950 till 2050 enligt tre alternativ 
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I alternativ Hög blir skillnaden ännu större, då Stockholms län där beräknas ha en 
befolkning på närmare 3,2 miljoner år 2050, dvs. 340 000 personer fler än i basal-
ternativet. För övriga län är skillnaden mellan alternativ Hög och Bas inte tillnär-
melsevis lika stor. De skilda migrationsantagandena i de olika alternativen slår med 
andra ord igenom i betydligt större grad i Stockholms län än i övriga Östra Mellan-
sverige.

Bland de övriga länen är dock skillnaderna betydande.  Det är främst de större regi-
onerna i Stockholms omedelbara närhet – Uppsala och Södermanland – samt Ös-
tergötland i kraft av sin egen storlek som bedöms växa mest. Det är även i dessa län 
som skillnaderna mellan de tre alternativen slår igenom mest.
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Såväl Örebro som Västmanlands län uppvisar också en ökning av befolkningen 
under framskrivningsperioden. Ökningen är dock betydligt mindre och skillnaden 
mellan de tre alternativen är också betydligt mindre. I Gävleborgs län beräknas 
befolkningen minska fram till år 2050 och minskningen är särskilt påtaglig i alter-
nativ Låg.

Diagram 4.2. Befolkningsutveckling i Östra Mellansverige utom Stockholm år 2010 till 
2050 enligt tre alternativ 
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Uppsala ökar mest, men mindre
Uppsala län beräknas både i absoluta och relativa tal ha den största befolkningstill-
växten bland länen utanför Stockholm, men ökningen är mindre än befolkningstill-
växten de senaste tjugo åren. Förklaringen finns till stor del att hämta i befolknings-
ökningens två huvudkomponenter: födelsenetto och flyttnetto. Såväl Uppsala läns 
födelsenetto som dess flyttnetto är positivt och högst bland ÖMS-länen utanför 
Stockholm, men länet skiljer sig från de övriga genom att födelsenettot inte alls 
beräknas öka i samma omfattning som för de övriga länen. 

Det sammanlagda födelsenettot under perioden 1991-2010 var i Uppsala län ca 
22 600 och beräknas under framskrivningsperiodens första tjugo år bli 24 800, 
vilket innebär en ökning på 2 200. Detta är betydligt mindre än alla andra län i 
Östra Mellansverige, där motsvarande ökning ligger mellan 6 000 (i Västmanlands 
län) och 15 000 (i Örebro län).  

Även flyttnettot bidrar i viss mån till Uppsala läns mindre ökning. Flyttnettot är 
fortfarande det högsta bland länen utanför Stockholm, men minskar mest i Östra 
Mellansverige.

Ett nytt Danderyd per år
Efter 1970-talet har befolkningstillväxten i Stockholms län ökat markant jämfört 
med övriga Östra Mellansverige. Den årliga ökningen var under 70-talet 5 000 per-
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soner i Stockholms län mot nära 4 000 i övriga län. Från 1980-talet och framåt steg 
dock tillväxttakten kraftigt i Stockholm medan den stagnerade i de andra länen. I 
basalternativet beräknas ökningen i Stockholm vara som störst under framskriv-
ningsperiodens första år, med en årlig tillväxt på 35 000 personer.  Detta innebär 
att Stockholms län under 2010-talet växer med mer än ett Danderyd per år.

Tillväxttakten för Stockholms län i såväl alternativ Bas som alternativ Låg beräknas 
därefter minska något för att sedan hamna kring ca 15 000 personer per år. I Hög-
alternativet bedöms den årliga ökningen ligga stabilt på drygt 27 000 personer. 

Diagram 4.3. Genomsnittlig årlig befolkningsförändring per årtionde år 1950-2050 för 
Stockholms län och övriga Östra Mellansverige enligt tre alternativ 
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Även i de övriga länen i Östra Mellansverige är tillväxttakten som störst under 
framskrivningsperiodens första år. Totalt sett beräknas befolkningen i alternativen 
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Hög och Bas öka med strax under 10 000 personer årligen under 2010-2020. Däref-
ter sjunker tillväxttakten något och bedöms ligga strax över 1970- och 1980-talens 
nivåer.

Fortsatt ung befolkning i Stockholm
Den arbetsföra delen av befolkningen i Östra Mellansverige beräknas under fram-
skrivningsperioden minska som andel av totalbefolkningen. Allra störst skillnad i 
åldersfördelning blir det i Stockholms och Uppsala län, där andelen 20-64-åringar i 
basalternativet minskar med över fyra procentenheter. Denna förändring drivs 
framför allt av den åldrande befolkningen. Andelen 65 år och äldre ökar i samtliga 
län i Östra Mellansverige och andelen unga minskar, dock inte i lika stor omfatt-
ning.

Stockholms län beräknas även fortsättningsvis ligga i topp när det gäller ung be-
folkning. I samtliga alternativ kommer Stockholm ha högst andel 0-19-åringar även 
år 2050. Förändringen av andelen unga är dock mycket liten jämfört med föränd-
ringen av andelen äldre. I allt väsentligt sker den åldersmässiga omfördelningen 
mellan gruppen 20-64 år och gruppen 65 och äldre.

Diagram 4.4. Åldersfördelning per län i Östra Mellansverige år 2010 och 2050 enligt tre 
alternativ 
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I alternativ Låg beräknas omfördelningen mot en större andel äldre befolkning bli 
ännu större än i basalternativet, medan högalternativet antyder en något mindre 
omfördelning. 

Äldre befolkning ger större försörjningskvot
Försörjningskvoten – dvs. antalet ungdomar och äldre (0-19, 65+ år) per person i 
arbetsför ålder (20-64 år) – beräknas i och med den ökande andelen äldre i befolk-



24    BEFOLKNING, SYSSELSÄT TNING OCH INKOMSTER I ÖSTR A MELL ANSVERIGEBefolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige  24 

ningen bli större i samtliga län i Östra Mellansverige. I alla de tre alternativen stiger 
kvoten med mellan tio och tolv procentenheter i de flesta län. Stockholm och Upp-
sala har redan idag den lägsta försörjningskvoten och beräknas år 2050 fortfarande 
behålla den positionen.  Södermanlands län bedöms ha den allra minsta omför-
deldningen till fler äldre. Länet skiljer sig därmed markant mot övriga Östra Mel-
lansverige genom sin betydligt mindre ökning av försörjningskvoten.

Diagram 4.5. Försörjningskvot per län i Östra Mellansverige år 2010 och 2050 enligt tre 
alternativ 
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I alternativ Hög beräknas omfördelningen till en större andel äldre inte bli lika stor 
som i basalternativet, främst genom att den större invandringen i hög grad utgörs av 
personer i arbetsför ålder. Detta gör att försörjningskvoten inte ökar lika mycket. På 
motsvarande sätt ökar försörjningskvoten mer i alternativ Låg, då omfördelningen 
till en större andel äldre är mer omfattande.

Fler utrikes födda, men nedåtgående trend i Stockholm
Eftersom framskrivningen i de tre olika alternativen varierar med avseende på in-
flyttning och i synnerhet migration, skiljer sig andelen utrikes födda åt betydligt i de 
tre alternativen. Totalt sett i Östra Mellansverige ökar andelen fram till år 2030, för 
att sedan avta något, förutom i alternativ Hög. 

Det är Stockholms län som – i kraft av sin storlek – i hög grad styr denna utveck-
ling. Andelen utrikes födda i de flesta övriga län ökar i samtliga alternativ, medan 
andelen börjar sjunka i Stockholm efter år 2030 i alternativ Bas och Låg. I båda 
dessa alternativ, liksom i Hög-alternativet, beräknas dock andelen utrikes födda av 
befolkningen vara större år 2050 än vad den är idag.
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Tabell 4.1. Andel utrikes födda per län i Östra Mellansverige 2010, 2030 och 2050 enligt 
tre alternativ. Procent 

  
      Låg      Bas      Hög 

 
2010 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Stockholm 21.2 21.7 21.5 23.4 22.4 23.6 23.8 

Uppsala 13.6 14.2 14.1 16.9 18.0 18.3 21.0 

Södermanland 14.6 15.1 14.7 17.8 18.9 19.1 21.9 

Örebro 12.4 12.6 12.0 15.7 16.8 17.3 20.7 

Västmanland 16.2 15.3 14.2 17.8 18.2 19.1 21.5 

Totalt Mälardalen 18.7 19.2 19.1 21.3 21.0 21.9 23.0 

Östergötland 12.0 12.6 12.6 15.0 16.2 16.4 19.3 

Gävleborg 8.8 10.0 10.4 12.6 14.7 14.0 18.4 

Total ÖMS 17.2 18.0 18.0 20.1 20.2 20.9 22.4 

4.2 Sysselsättning 
Stockholm motorn bakom sysselsättningsökningen
Ökningen av antalet förvärvsarbetande i Östra Mellansverige drivs nästan enbart av 
Stockholms läns expansion. Antalet sysselsatta i övriga län beräknas inte ens i alter-
nativ Hög att år 2050 uppgå till mycket mer än nivån år 1990. I såväl alternativ Bas 
som Låg beräknas inte sysselsättningen kunna återhämta sig efter 90-talskrisen. 

Diagram 4.6. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Stockholms län och övriga Östra Mellan-
sverige år 1990-2050 enligt tre alternativ 

Sysselsättningen i Stockholms län följer däremot den stora befolkningsexpansionen 
under framskrivningsperioden och väntas i basalternativet uppgå till 1,5 miljoner år 
2050, vilket är nära en 50-procentig ökning från dagens nivå. I alternativ Hög be-
räknas sysselsättningen bli ännu större och överstiga 1,7 miljoner förvärvsarbetande 
år 2050.
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Bland de övriga länen i Östra Mellansverige beräknas antalet sysselsatta öka även i 
Uppsala, Östergötlands och Södermanlands län, medan utvecklingen väntas bli 
oförändrad eller försämrad i Västmanlands, Örebro och Gävleborgs län.

Förvärvsgraden utvecklas likartat i samtliga län mellan åren 2010 och 2030, med en 
förväntad nedgång fram till år 2020 för att där efter återhämta sig. Återhämtningen 
beräknas bli som störst i Stockholms län, där förvärvsgraden år 2030 till och med 
väntas bli något större än år 2010. I övriga län beräknas förvärvsgraden inte åter-
hämta sig fullt ut, utan år 2030 ligga strax under nivån år 2010.

Förvärvsgraden för åren 2040 och 2050 beräknas i framskrivningsmodellen à priori 
med 2030 års förvärvsgrad oförändrad, eftersom meningsfulla antaganden om 
arbetsmarknadens utveckling så långt fram i tiden saknas. 

Tabell 4.2. Förvärvsgrad (20-64 år) per län i Östra Mellansverige 2010, 2030 och 2050 
enligt tre alternativ. Procent 

  
        Låg         Bas         Hög 

 
2010 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Stockholm 78.0 79.3 79.3 78.5 78.5 81.2 81.2 

Uppsala 74.8 73.1 73.1 73.4 73.4 73.1 73.1 

Södermanland 76.1 74.2 74.2 74.2 74.2 74.3 74.3 

Örebro 77.3 73.7 73.7 73.6 73.6 73.6 73.6 

Västmanland 77.8 74.0 74.0 74.6 74.6 73.8 73.8 

Totalt Mälardalen 77.4 77.5 77.6 77.1 77.1 78.8 79.0 

Östergötland 74.3 72.2 72.2 72.6 72.6 72.4 72.4 

Gävleborg 78.3 73.4 73.4 72.7 72.7 72.5 72.5 

Total ÖMS 77.2 76.7 76.9 76.4 76.4 77.8 78.1 

Tjänstebranscherna expanderar kraftigt
Sysselsättningens utveckling på branschnivå sammanfattas här med utvecklingen 
för fem branschaggregat5. Varuproducerande branscher omfattar tillverkningsin-
dustri, byggindustri och även jordbruk, skogsbruk och fiske. I producenttjänster
ingår bl.a. banker, försäkringsbolag och företagsservice, medan förmedlingstjänster 
omfattar såväl parti- och detaljhandel som olika typer av kommunikationer. Hus-
hållstjänsterna avser tjänster riktade direkt mot hushållen och delas upp efter priva-
ta respektive offentliga utförare. Inom offentliga hushållstjänster dominerar vård, 
omsorg och utbildning, medan privata hushållstjänster omfattar bl.a. hotell- och 
restaurang, kultur och sport. 

Varuproducerande branscher minskar i betydelse för sysselsättningen. Minskningen 
är störst utanför Stockholms län och antalet sysselsatta beräknas år 2050 vara unge-
fär lika många i Stockholms län som i de övriga länen totalt. 

I Stockholms län, där den största sysselssättningsexpansionen sker, är det främst 
tjänstebranscherna som växer.  Allra mest ökar sysselsättningen inom aggregatet 
offentliga hushållstjänster, som är direkt knuten till befolkningen6. Privata hushålls-
tjänster ökar nästan lika mycket. 

5 Se bilaga för definition av vilka branscher som ingår i respektive branschaggregat. 
6 Vid beräkningen tas hänsyn till hur kommunernas kostnader varierar med befolkningen i olika 

åldersgrupper. 



BEFOLKNING, SYSSELSÄT TNING OCH INKOMSTER I ÖSTR A MELL ANSVERIGE    27Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige  27 

I Östra Mellansverige utanför Stockholm beräknas sysselsättningen totalt sett öka i 
relativt begränsad omfattning under perioden, men en betydande omfördelning 
mellan branscherna väntas ske. Främst innebär detta en minskning av sysselsätt-
ningen inom varuproduktionen med omkring 75 000 personer enligt alternativ Bas. 
Samtidigt beräknas sysselsättning öka inom privata hushållstjänster med nästan 
lika mycket.

I Östra Mellansverige utanför Stockholm beräknas sysselsättningen inom offentliga 
hushållstjänster öka betydligt långsammare än inom privata hushållstjänster. Det 
beror på att produktionen av offentliga hushållstjänster helt bestäms av befolk-
ningsökningen i respektive län, medan det inte gäller på samma sätt för privata 
hushållstjänster (som t ex till en del exporteras)7.

Diagram 4.7. Sysselsättning per branschgrupp i Stockholms län och övriga Östra Mellan-
sverige år 2010-2050 enligt basalternativet8 
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Inkomstökningar i hela Östra Mellansverige
Med den ökade sysselsättningen i Östra Mellansverige följer givetvis även ökade
förvärvsinkomster. Den generella inkomstökningen slår igenom även i de län som 
har en svag sysselsättningsutveckling i övrigt. 

7 Vi har i inledningskapitlet påpekat att, på 20 till 40 års sikt, blir sysselsättningens fördelning på 

näringsgrenar osäker. Detta påpekande gäller givetvis också med avseende på hushållstjänsternas fördelning 

på privata och offentliga utförare.  
8 För definition av branschaggregaten, se tabellbilaga sid 36 
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Diagram 4.8. Förvärvsinkomster (mkr) per län i Östra Mellansverige år 2010-2050 enligt 
basalternativet. 2008 års priser. (Observera de två skalorna – nedre halvan av diagrammet 
är en förstoring av den övre halvans nedre del.) 
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Allra mest ökar inkomsterna i Stockholms län. Från en total nivå på 425 miljarder 
kr år 2010, beräknas den totala förvärvsinkomsten i länet uppgå till 1117 miljarder 
kr år 2050 enligt alternativ Bas. Detta innebär en årlig ökning med ca 17 miljarder 
kr. Totalnivåerna ligger betydligt lägre i länen utanför Stockholm. Ökningstakten är 
dock betydande även där. I såväl Uppsala som Östergötlands län ökar förvärvsin-
komsterna med omkring 1,6 miljarder kr årligen i basalternativet.

Förvärvsinkomsten per capita är redan idag högst i Stockholm med närmare 210 
tkr. Gapet till de övriga länen i Östra Mellansverige beräknas öka i alla tre alternati-
ven, från dagens ca 40 tkr till omkring 120 tkr i alternativ Bas och Låg och närmare 
160 tkr i alternativ Hög.

Diagram 4.9. Förvärvsinkomster per capita (tkr) per län i Östra Mellansverige år 2010-
2050 enligt basalternativet. 2008 års priser. 
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4.3 Pendling 
Ökad pendling till Stockholm i alla alternativ
Nettopendling är differensen mellan in- och utpendling till en region, eller – med 
ett annat sätt att uttrycka det – differensen mellan dag- och nattbefolkningen.  I alla 
tre alternativ är det endast i Stockholms län som nettopendlingen är positiv i någon 
större utsträckning. Nettopendlingen till Stockholm ökar dessutom i alla tre alterna-
tiv, dock i olika utsträckning. I bas- och lågalternativet ökar nettopendlingen till
Stockholms län med ca 60 000 personer och i alternativ Hög med ca 63 000.

Tabell 4.3. Nettopendling per län i Östra Mellansverige år 2009, 2030 och 2050 enligt tre 
alternativ 

                Låg              Bas              Hög 

  2009 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Stockholm 61364 79070 120890 82100 122030 84070 124070 

Uppsala -23032 -25580 -20280 -26720 -22760 -27300 -25440 

Södermanland -11589 -12370 -13710 -12400 -14510 -12460 -15480 

Östergötland -3486 -3370 -600 -3400 -1230 -3420 -2260 

Örebro -526 -340 390 -290 -40 -270 250 

Västmanland -2907 -3340 -3200 -3330 -3500 -3330 -3830 

Gävleborg -1365 -1340 140 -1370 -1630 -1200 -1660 

Diagram 4.10. Riktad pendling mellan län i Östra Mellansverige år 2050 samt förändring 
från 2009, enligt basalternativet. 
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Som framgår av diagrammet över riktad pendling ovan, så är det till Stockholms län 
som de största pendlingsströmmarna går. Det är också dessa pendlingsströmmar 
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som väntas öka mest under framskrivningsperioden. De största enskilda pendlings-
riktningarna går från Uppsala län till Stockholms län samt från Södermanlands län 
till Stockholms län. 

Det är också de pendlingsströmmar som redan idag är relativt små som väntas 
minska ytterligare fram till år 2050. Framför allt är det pendlingen till Örebro och 
Gävleborgs län som beräknas minska i omfattning.

4.4 Flyttningar 
I och med de olika antaganden som görs för nettoflyttningen i de olika alternativen, 
ser flyttströmmarna relativt olika ut. Den inrikes nettoflyttningen till Stockholms 
län varierar från 1 600 personer år 2050 i alternativ Låg, till över 4 000 i alternativ 
Hög. Förutom Uppsala antas det inrikes flyttnettot för alla övriga bli negativt under 
framskrivningsperioden.

Tabell 4.4. Inrikes årligt flyttnetto 2010, 2030 och 2050 per län i Östra Mellansverige 
enligt tre alternativ9 

  
Låg Bas Hög 

  2010 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Stockholm 6070 1480 1600 2980 2760 4780 4140 

Uppsala 468 210 230 420 390 680 590 

Södermanland 346 -30 -30 -60 -60 -100 -90 

Örebro -261 -190 -200 -380 -350 -610 -530 

Västmanland 67 -180 -190 -360 -330 -580 -500 

Totalt Mälardalen 6690 1290 1390 2600 2410 4170 3610 

Östergötland 169 -40 -50 -90 -80 -140 -120 

Gävleborg -720 -260 -280 -530 -490 -850 -730 

Total ÖMS 6139 990 1070 1990 1840 3180 2760 

Det stora bidraget till befolkningsökningen i Östra Mellansverige beräknas istället 
komma från det utrikes flyttnettot. Det antas bli positivt i samtliga län under fram-
skrivningsperioden, i samtliga alternativ.

Tabell 4.5. Utrikes årligt flyttnetto 2010, 2030 och 2050 per län i Östra Mellansverige 
enligt tre alternativ 

  
Låg Bas Hög 

  2010 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Stockholm 15059 2710 2940 5470 5070 8770 7610 

Uppsala 2053 370 400 740 690 1190 1030 

Södermanland 1186 350 370 700 650 1120 970 

Örebro 1266 420 450 850 780 1360 1180 

Västmanland 1023 300 330 610 570 980 850 

Totalt Mälardalen 20587 4150 4490 8370 7750 13410 11630 

Östergötland 1550 480 520 970 900 1560 1350 

Gävleborg 1428 300 330 610 570 980 850 

Total ÖMS 23565 4940 5340 9950 9220 15950 13840 

9 Flyttnettot för Stockholm år 2030 i basalternativet överensstämmer inte fullt ut med TMR:s 

befolkningsprognos, eftersom flyttnettot i denna framskrivning är beräknat som ett medelvärde över tid och 

inte som årliga exogent givna värden. 



BEFOLKNING, SYSSELSÄT TNING OCH INKOMSTER I ÖSTR A MELL ANSVERIGE    31Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige  31 

5 Jämförelser med tidigare fram-
skrivningar 

Resultaten utifrån de reviderade framskrivningarna pekar på en större ökning av 
befolkning än vad som tidigare beräknades. Den faktiska utvecklingen av nettoin-
vandringen gjorde att även det tidigare högalternativet underskattade befolknings-
tillväxten.

Antagandena avseende nettoinvandringen i den ursprungliga framskrivningen in-
nebar att utgångspunkten var SCB:s befolkningsprognos för Sverige, med hög- re-
spektive huvudalternativet. SCB:s alternativ för invandringen överfördes genom att 
anta att regionernas andel av in- och utvandringen i riket var densamma som för 
genomsnittet för åren 2000-2005.

Den faktiska nettoinvandringen för åren 2006-2010 uppgick till 270 000 personer, 
vilket var mer än 100 000 fler jämfört med prognosen enligt alternativ ”Hög netto-
invandring”. Nettoinvandringen har också haft en annan karaktär än vad som anta-
gits. Detta motiverar de nya framskrivningar som gjorts och innebär ett annat för-
väntat resultat av befolkningsutvecklingen för åren fram till 2050.

Diagram 5.1. Befolkningsutveckling i Stockholms län 1950-2050 enligt gamla och nya 
framskrivningar 

Vid en jämförelse av den beräknade utvecklingen i Stockholms län mellan tidigare 
och reviderade framskrivningar, framgår att befolkningen enligt reviderade fram-
skrivningar år 2050 väntas bli 380 000 fler vid de båda framskrivningarnas högal-
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ternativ. Alternativ Hög enligt de gamla framskrivningarna motsvarar i nivå istället 
de nya framskrivningarnas alternativ Låg.

För övriga län i Östra Mellansverige är skillnaderna mellan de nya och gamla fram-
skrivningarna inte lika påtaglig. Skillnaden mellan de båda framskrivningarnas 
högalternativ beräknas år 2050 uppgå till ca 73 000 personer. Den tidigare fram-
skrivningens alternativ Hög motsvarar nivåmässigt istället den nya framskrivning-
ens basalternativ.

Diagram 5.2. Befolkningsutveckling i Östra Mellansverige utom Stockholms län 1950-2050 
enligt gamla och nya framskrivningarna 

Även för sysselsättningen blir skillnaden i resultat mellan de gamla och de nya 
framskrivningarna betydlig. Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Stockholms 
län enligt båda högalternativen blir 180 000 personer fler år 2050 med de nya 
framskrivningarna.

Alternativ Låg i den tidigare framskrivningen innebar en nära nog oförändrad dag-
befolkning, medan lågalternativet i den nya framskrivningen istället ger en syssel-
sättning endast strax under basalternativet.

Liksom för befolkningen är skillnaderna i sysselsättning mellan de två framskriv-
ningar mindre i länen utanför Stockholm. Här är det istället den tidigare framskriv-
ningen som ger en större förvärvsarbetande dagbefolkning i högalternativet, med en 
nivå på 63 000 personer fler än den nya framskrivningen. De båda lågalternativen 
ligger år 2050 på i stort sett samma nivå, även om utveckling fram till dess ser något 
olika ut10.

10 Den tidigare framskrivningen utgick från förutsättningen om en kraftigt ökad sysselsättning och 

förvärvsgrad. Den nya framskrivningen utgår däremot från ett mer konservativt och försiktigt antagande där 

förvärvsgraden i respektive län inte överstiger den historiskt genomsnittliga nivån. Därmed antas även en mer 

dämpad utveckling för länens sysselsättning (förvärvsarbetande dagbefolkning), jämfört med den tidigare 

framskrivningen. 
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Diagram 5.3. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Stockholms län år 1990-2050 enligt 
gamla och nya framskrivningarna 

Diagram 5.4. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Östra Mellansverige utom Stockholms 
län år 1990-2050 enligt gamla och nya framskrivningarna 
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6 Resultat alternativa fördel-
ningar av befolkning 

De framskrivningar till år 2050 som beskrivits i kapitel 4 innebär i huvudsak en 
trendmässig utveckling. Vad dessa framskrivningar inte kan fånga in är de föränd-
ringar av fördelningen av befolkning och sysselsättning mellan länen som bland 
annat kan påverkas av en fortsatt, länsöverskridande, regionförstoring. Vilken fort-
satt regionförstoring som är rimlig att räkna med hänger samman med vilka anta-
ganden som görs beträffande det framtida transportsystemets utformning och egen-
skaper. Dessutom påverkar rimligen faktorer som bostadsbyggandets omfattning, 
graden av distansarbete, upplevd livskvalitet m.m. fördelningen av befolkning och 
sysselsättning mellan länen i Östra Mellansverige.

Som konstateras i rapport 2007:5 har en rad tendenser till omfördelning inom Öst-
ra Mellansverige redan kunnat observeras:

1. Flyttningsbenägenheten (in-/utflyttade per 1 000 invånare) mellan Stock-
holms län och Mälardalen har ökat med runt 25 procent de senaste 25 
åren.  

2. Arbetspendlingen ökar ännu snabbare från Mälardalen till Stockholms län.  

3. Utflyttningen från Stockholms län sker i växande grad till de kommuner i 
Östra Mellansverige som gynnas av transportsystemets utbyggnad.  

4. Arbetspendlingen till Stockholm sker på allt längre avstånd, i takt med att 
orter erbjuder en attraktiv kombination av pendlings- och boendekostna-
der.  

Två alternativa fördelningar har tagits fram, en utifrån Bas-alternativet och en ut-
ifrån Hög-alternativet. Dessa alternativa fördelningar ska dock endast ses som räk-
neexempel på möjliga konsekvenser av, bland annat, transportsystemets utbyggnad.  

Alternativen kallan Bas L (L för ”liten omfördelning) respektive Hög S (S för ”stor 
omfördelning”). Dessa utgår från den totala folkmängd, uppdelad på åldersklasser-
na 0-19 år, 20-64 år och 65-w år, och totala sysselsättning i Östra Mellansverige 
som blir resultatet vid en summering av framskrivningarna per län i den första 
delen. På liknande sätt som i rapport 2007:5 avser de alternativa fördelningarna av 
sysselsättning enbart sådana sektorer som är anknutna till länets befolkning.

För att kvantifiera den folkmängd som omfördelas från Stockholms län till de övriga 
länen, jämfört med framskrivningarna i kapitel 4, har bostadsbyggandet använts. 
Framskrivningarna bygger på det att det långsiktigt behövs 0,5 nya bostäder per 
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tillkommande person. I Bas-alternativet innebär det att det årliga bostadsbehovet 
på lång sikt i Stockholms län är runt 13-14 000 bostäder fram till år 2030 och däref-
ter runt 10 000. I Hög-alternativet är behovet ungefär 14 000 bostäder per år hela 
perioden 2010-2050. Dessa siffror ligger klart över utfallet för bostadsbyggandet de 
senaste 10 åren, och även de senaste 30 åren.  Utfallet har varierat mellan 5 000 och 
10 000 med ett medel på drygt 7 000. I alternativ Bas L har det antagits att 10 pro-
cent av behovet av nya bostäder perioden 2010-2050 inte tillgodoses, medan mot-
svarande siffra i Hög S är 25 procent. Detta medför att befolkningen i Stockholms 
län blir cirka 80 000 respektive 280 000 personer färre år 2050, jämfört med alter-
nativ Bas respektive Hög.

För att fördela dessa personer på de övriga länen i Östra Mellansverige har storle-
ken på de historiska flyttströmmarna mellan respektive län och Stockholm använts. 
Beräkningarna bygger på in- och utflyttning från respektive län till Stockholms län 
de senaste 15 åren. Utifrån dessa data fördelas den omfördelade befolkningen enligt 
Tabell 6.2.

Tabell 6.2. Omfördelad befolkning från Stockholms län till övriga län i Östra Mellansveri-
ge enligt alternativ Bas L och Hög S jämfört med Bas och Hög. 

Län Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Gävleborg 

Andelar 0.29 0.22 0.15 0.10 0.12 0.12 

       Bas L Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Gävleborg 

2020 10 000 8 000 5 000 4 000 4 000 4 000 

2030 15 000 12 000 9 000 5 000 6 000 6 000 

2040 19 000 14 000 10 000 7 000 8 000 8 000 

2050 23 000 17 000 12 000 8 000 9 000 9 000 

       Hög S Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Gävleborg 

2020 20 000 16 000 11 000 7 000 8 000 8 000 

2030 41 000 32 000 21 000 14 000 17 000 17 000 

2040 61 000 46 000 32 000 21 000 25 000 25 000 

2050 81 000 62 000 42 000 28 000 33 000 33 000 

6.1 Befolkning 
I Diagram 6.1. visas befolkningsutvecklingen i Stockholms län och övriga Östra 
Mellansverige åren 2010-2050 enligt alternativ Bas L och Hög S. I Stockholms län 
är folkmängden år 2050 2,75 miljoner enligt Bas L och 2,89 miljoner enligt Hög S. 
Motsvarande siffror för övriga Östra Mellansverige är 2,11 och 2,39 miljoner.
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Diagram 6.2. Befolkningsutveckling i Stockholms län och övriga Östra Mellansverige år 
1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelningarna samt de tre grundalternativen 

Befolkningsutvecklingen för länen i Östra Mellansverige förutom Stockholm visas i 
Diagram 6.3. För nästan alla län är utvecklingen enligt Bas L mycket lik utveckling-
en enligt Hög. Samtliga län får en befolkningsökning i alternativ Hög S, i Uppsala är 
ökningen mer än 50 procent jämfört med år 2010.

Diagram 6.3. Befolkningsutveckling för länen i Östra Mellansverige utom Stockholm år 
1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelningarna samt de tre grundalternativen 
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Den årliga befolkningsförändringen per decennium, historiskt och enligt framskriv-
ningarna till år 2050, visas i Diagram 6.4. För Östra Mellansverige förutom Stock-
holm län medför Hög S en årlig befolkningstillväxt som inte setts sedan 1960-talet.

Diagram 6.4. Årlig befolkningsförändring (genomsnitt per decennium) för Stockholms 
län och övriga Östra Mellansverige år 1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelning-
arna samt de tre grundalternativen 

6.2 Sysselsättning 
I Diagram 6.5 visas utvecklingen för sysselsatt dagbefolkning i Stockholms län och 
övriga Östra Mellansverige åren 2010-2050 enligt alternativ Bas L och Hög S. I 
Stockholms län är dagbefolkningen år 2050 1,47 miljoner enligt Bas L och 1,67 mil-
joner enligt Hög S. Motsvarande siffror för övriga Östra Mellansverige är 0,86 och 
0,92 miljoner.

För de befolkningsanknutna branscherna antas en andel av de sysselsatta omförde-
las i alternativ Bas L och Hög S jämfört med Bas och Hög. Andelen motsvarar den 
andel av befolkningen som omfördelas men varierar dessutom något med hur stark 
branschens koppling till befolkningen är.11 Till exempel antas branschen Utbildning 
ha en relativt strak koppling till befolkningen medan hotell och restaurang har en 
något svagare koppling.

11 Förändringen av sysselsatt dagbefolkning i en bransch beräknas som: Δsys = Δbef * β * sys/bef, där β varierar 

med branschens grad av befolkningsanknytning. Tillvägagångssättet medför att den totala sysselsatta 

dagbefolkningen i Östra Mellansverige är några tusen lägre i Bas L och Hög S än i Bas respektive Hög. 

Orsaken är att kvoten sys/bef är något högre i Stockholms län än genomsnittet i ÖMS.  
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Diagram 6.5. Utveckling för sysselsatt dagbefolkning i Stockholms län och övriga Östra 
Mellansverige år 1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelningarna samt de tre 
grundalternativen 

Utvecklingen för sysselsatt dagbefolkning för länen i Östra Mellansverige förutom 
Stockholm visas i Diagram 6.6.

Diagram 6.6. Utveckling för sysselsatt dagbefolkning för länen i Östra Mellansverige 
utom Stockholm år 1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelningarna samt de tre 
grundalternativen 

Utvecklingen för sysselsatt nattbefolkning enligt Bas L och Hög S visas i Tabell 6.3.
Den sysselsatta nattbefolkningen har antagit följa befolkningsutvecklingen för ål-
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dersgruppen 20-64 i respektive län. Dock har det antagits att antalet sysselsatta i 
Östra Mellansverige är konstant. Eftersom förvärvsgraden i altenativ Bas och Hög 
är högre i Stockholm län än i de övriga länen i Östra Mellansverige medför detta att 
förvärvsgraden i de övriga länen höjs något i Bas L och Hög S. Höjningen är i stor-
leksordningen 0,1-0,2 procentenheter i Bas L och upp till 1 procentenhet i Hög S, 
jämfört med Bas respektive Hög. 

Tabell 6.3. Utveckling för sysselsatt nattbefolkning för länen i Östra Mellansverige år 
1950 till 2050 enligt de två alternativa fördelningarna 

Bas L 2010 2020 2030 2040 2050 

Stockholm 1 031 000 1 127 000 1 248 000 1 290 000 1 328 000 

Uppsala 161 000 174 000 187 000 192 000 194 000 

Södermanland 124 000 128 000 135 000 139 000 144 000 

Örebro 132 000 130 000 134 000 137 000 139 000 

Västmanland 119 000 117 000 119 000 121 000 122 000 

Totalt Mälardalen 1 567 000 1 676 000 1 823 000 1 879 000 1 927 000 

Östergötland 195 000 199 000 207 000 210 000 211 000 

Gävleborg 129 000 119 000 116 000 114 000 112 000 

Total ÖMS 1 891 000 1 994 000 2 146 000 2 203 000 2 250 000 

      
Hög S 2010 2020 2030 2040 2050 

Stockholm 1 031 000 1 128 000 1 272 000 1 365 000 1 462 000 

Uppsala 161 000 181 000 205 000 223 000 237 000 

Södermanland 124 000 134 000 148 000 161 000 175 000 

Örebro 132 000 133 000 141 000 146 000 151 000 

Västmanland 119 000 119 000 125 000 130 000 136 000 

Totalt Mälardalen 1 567 000 1 695 000 1 891 000 2 025 000 2 161 000 

Östergötland 195 000 205 000 217 000 228 000 237 000 

Gävleborg 129 000 121 000 121 000 123 000 125 000 

Total ÖMS 1 891 000 2 021 000 2 229 000 2 376 000 2 523 000 

6.3 Sysselsatta per sektor 
Diagram 6.6 visar sysselsatt dagbefolkning per sektor år 2010-2050 enligt Bas L och 
Hög S. Skillnaderna jämfört med alternativen Bas och Hög återfinns i sektorn hus-
hållstjänster.
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Diagram 6.6. Sysselsatt dagbefolkning per sektor för länen i Östra Mellansverige år 2010-
2050 enligt de två alternativa fördelningarna 
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7 Bilaga Branschaggregat 

Tabell 7.1.Branschaggregat 

Aggregat Bransch enligt rAps 

Varuproduktion Jordbruk 

 
Skogsbruk 

 
Fiske 

 
Gruvor o mineralutvinningsindustri 

 
Livsmedels- och dryckes- och tobaksindustri 

 
Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 

 
Sågverk, träimpregneringsverk 

 
Annan trävaruindustri; ej möbler 

 
Massaindustri 

 
Pappers- o pappersvaruindustri 

 
Förlag; grafisk och annan reproindustri 

 
Ind f stenkols-, petroleumprod o kärnbränsle 

 
Ind f läkemedel, rengöringsmedel o toalettartiklar 

 
Övrig kemisk industri 

 
Gummi- och plastvaruindustri 

 
Jord o stenvaruindustri 

 
Stål- o metallverk 

 
Metallvaruindustri; ej maskinindustri 

 
Maskinindustri 

 
Industri för kontorsmaskiner o datorer 

 
Annan elektro-och teleproduktindustri 

 
Industri för instrument och ur 

 
Transportmedelsindustri 

 
Övrig tillverkningsindustri 

 
El-, gas-, värmeverk 

 
Vatten- och reningsverk 

 
Byggindustri 

Producenttjänster Banker, Försäkringsbolag 

 
Företagsservicefirmor 
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Förmedlingstjänster Bilserviceverkstäder 

 
Parti- o detaljhandel, rep av hushållsartiklar 

 
Järnvägsföretag 

 
Övriga landtransportföretag 

 
Rederier 

 
Flygbolag 

 
Resebyråer, speditörer 

 
Post- o budbilsföretag 

 
Telekommunikationsföretag 

Hushållstjänster priv Övriga fastigheter 

 
Utbildning 

 
Hälso- o sjukvård, omsorg 

 
Renhållning, kultur, sport m.m. 

 
 HIO (Hushållens Ideella Organisationer) 

 
Hotell o restaurang 

Hushållstjänster off Allm adminst. m.m. 

 
Väghållning, lokala transporter, kultur m.m. 

 
Utbildning, offentlig produktion 

 
Hälso- o sjukvård offentlig produktion 

 



 den regionala utvecklingsplaneringen är långsiktiga 
framtidsbilder av befolkningen, sysselsättningen och 
den ekonomiska utvecklingen underlag för att belysa

strategiska frågor, exempelvis inom bebyggelseplanering. 
Efter hand behöver dessa framtidsbilder uppdateras och 
revideras, framförallt på grund av ändrade omvärlds-
förutsättningar.

Stockholms läns landsting tog inom ramen för den 
regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, år 2007 fram 
rapporten ”Befolkning, sysselsättning och ekonomisk 
utveckling i Östra Mellansverige – framskrivning för år 
2050”. Framskrivningarna redovisas för sju län i Östra 
Mellansverige (ÖMS), dvs Stockholms, Uppsala, Söder-
manlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands samt 
Gävleborgs län.

Syftet med denna rapport är att ta fram en fullständigt 
reviderad version av de framskrivningarna som gjordes 
år 2007. Revideringen omfattar variabler för befolkning, 
sysselsättning och ekonomisk utveckling år 2020, 2030, 
2040 samt 2050.

Rapporten har tagits fram gemensamt av de sju länen 
i östra Mellansverige och Mälardalsrådet.
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