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Förord 

Enligt uppdrag från Landstingsstyrelsen ansvarar Tillväxt- och regionplaneför-

valtningen vid Stockholms läns landsting, sedan 1996 för landstingets befolk-

ningsprognoser. Den definitiva huvudprognosen för Stockholms län med tio års 

prognoshorisont fastställs i augusti och därefter beräknas olika prognoser för de 

26 kommunerna i länet och cirka 1 400 basområden som kan aggregeras till val-

fria större områdesindelningar. De distribueras elektroniskt inför Landstingets 

budgetarbete, dokumenteras i ett antal rapporter och presenteras vid ett externt 

seminarium senare under hösten. På basområdesnivå läggs prognosen in i sjuk-

vårdens databaser och TRF:s områdesdatabas ODB.  

Prognoserna utvecklas kontinuerligt allt eftersom behoven av planerings- och 

prognosunderlag förändras. Till exempel görs långsiktiga prognoser till 2050 för 

att följa utvecklingen av äldre och månadsprognoser per den 1/11 för skatte- och 

budgetändamål. 

Landstinget, kommunerna och övriga bidrar löpande med frågor vilka ligger till 

grund för analyserna av de demografiska komponenterna i prognosen – frukt-

samhet och mortalitet, migration (flyttningar och flyttare), in- och utvandring, 

utländsk bakgrund och barn, unga och hushåll. Resultaten redovisas i rapporter 

eller dokumenteras på annat sätt. Därutöver bidrar kommunerna i länet med 

uppgifter om det planerade bostadsbyggandet, vilket utgör grunden för att göra 

befolkningsprognoser kopplade till fastigheter inom den geografiskt heltäckande 

basområdesnivån.  

Befolkningsstatistiken bestäms av Skatteverkets regler för folkbokföring. Un-

der senare år har ett nytt lägenhetsregister byggts upp vid Lantmäteriet, liknan-

de de som funnits i övriga nordiska länder under ett antal år. Kombinerat med 

den folkbokföring på lägenhet som genomförts av Skatteverket kommer möjlig-

heterna att analysera boende och prognosticera bostadshushåll att förbättras. 

Samtidigt följs därför även utvecklingen av den demografiska forskningen om 

familje- och hushållsbildning eftersom den undersöker hur folk lever och bor i 

realiteten, vilket kan skilja sig från hur man är bokförd enligt reglerna.  

Utgångspunkt är SCB:s nationella demografiska prognos och antaganden om 

fruktsamhet, dödlighet och in- och utvandring, vilka utgör basen för de regionala 

prognoserna efter komplettering med bland annat de inrikes flyttningarna mellan 

länet och övriga riket och övrig regional demografisk information, till exempel 

den månads- och kvartalsvisa redovisningen av befolkningsutvecklingen. Arbetet 

påverkas mycket av Migrationsverkets prognoser för flyktinginvandringen till 

riket, vilka utgör en del av antagandet om invandringen till Stockholms län.   

Under arbetet med årets prognos har det tydliggjorts att den pågående flyk-

tingkrisen och de flera gånger per år reviderade planerna för asylinvandring 

medfört att prognoserna är mer osäkra än någonsin och därför också behöver 

följas upp mer noggrant och oftare än tidigare. Uppföljning av migranternas 

skäl för invandring och födelseländer och befolkningens bakgrund tillhör de 

områden som är under utveckling inom sociodemografi. 

Projektet att göra prognoser för Stockholmsregionen är kvalificerat och kom-

plext och kräver en väl sammansatt kompetens. Arbetet utförs därför i en projekt-

grupp bestående av TRF, SCB samt adjungerade forskare och konsulter.  

Projektledare vid TRF och ansvarig för uppdraget är Ulla Moberg. 
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Sammanfattning 

Folkmängden i Stockholms län fortsätter att öka 

Under perioden 2014–2024 beräknas folkmängden i Stockholms län öka från  

2 198 000 till 2 582 000 personer. Det innebär en ökning med 17 procent, eller en 

genomsnittlig årlig ökning på 38 400 personer. 
 
Födelsenettots betydelse för befolkningstillväxten 

Födelsenettots andel av folkökningen ökar under prognosperioden. Den naturliga 

befolkningsökningen  svarar för 46 procent av befolkningstillväxten i länet sett 

över hela prognosperioden. År 2024 väntas födelsenettot svara för 54 procent av 

befolkningstillväxten. 
 
Flyttningsnettot gentemot övriga Sverige fortsätter att minska 

År 2014 hade länet ett inrikes flyttningsöverskott gentemot övriga landet på 

4 070 personer. Överskottet väntas variera något under prognosperioden men 

väntas minska till 2 950 personer år 2024, vilket är 8 procent av folkökningen. 
 
Fortsatt hög invandring under de närmaste åren 

Invandringen till länet uppgick 2014 till 34 100 personer. Under de kommande 

åren väntas antalet immigranter öka. Den genomsnittliga invandringen till och 

med år 2024 väntas vara ca 36 300 personer per år. Utvandringsriskerna har ökat 

mycket de senaste åren och väntas även öka under 2015. Utvandringen väntas 

öka under hela prognosperioden och på sikt blir det således en minskning av det 

utrikes flyttningsnettot. 
 
Andelen utrikesfödda ökar 

Utrikesfödda personer utgör i nuläget 23 procent av befolkningen i länet. Andelen 

väntas under prognosperioden öka till 26 procent, en ökning med 178 000 

personer. 
 
Folkmängden 2014 och 2024 

En jämförelse för länet mellan 2014 och det sista prognosåret 2024 visar att 

– antalet 0-åringar ökar från 29 600 till 36 500 

– antalet barn i förskoleåldern (1–5 år) ökar från 146 000 till 175 000 

– antalet barn i grundskoleåldern (6–15 år) ökar från 255 000 till 312 000 

– antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–19 år) ökar från 92 000 till 120 000, 

varav antalet 16-åringar ökar med 8 400 personer 

– antalet i förvärvsaktiv ålder (20–64 år) ökar från 1 329 000 till 1 517 000 

– antalet äldre (65 år eller äldre) ökar från 345 000 till 421 000, 

varav antalet 80 år eller äldre ökar med 34 200 personer. 
 
Den åldrande befolkningen 

Befolkningen i länet fortsätter att åldras och medelåldern förväntas öka från 38,5 

år till 38,9 år mellan åren 2014 och 2024. Andelen 65 år och äldre förväntas öka 

från 15,7 till 16,3 procent och andelen 80 år och äldre från 3,9 till 4,6 procent. 
 
Den demografiska försörjningskvoten ökar 

Försörjningskvoten, beräknad efter antal personer i åldern 0–19 år samt 65 år 

eller äldre i relation till antal personer i åldern 20–64 år, uppgick 2014 till 0,65 

och väntas öka till 0,78 år 2050. 
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Befolkningsutvecklingen i stora drag 

Stockholms län förväntas växa med 384 000 personer mellan 2014 och 2024, 

vilket är en ökning med 17 procent. Ökningen beror på ett positivt födelse- och 

flyttnetto, vilket betyder att det föds fler än det dör samt att det flyttar in fler än 

det flyttar ut. Både in- och utrikes flyttnetto är positiva under hela prognos-

perioden.  

Orsakerna till folkökningen skiftar under prognosperioden. År 2014 var den 

huvudsakliga orsaken det utrikes flyttnettot som stod för 48 procent av 

folkökningen. Födelsenettot utgjorde 40 procent av folkökningen och det inrikes 

flyttnettot 12 procent. År 2024 väntas den huvudsakliga anledningen till 

folkökningen istället bero på ett högt födelsenetto på 54 procent. Det utrikes 

flyttnettot sjunker till 38 procent och det inrikes flyttnettot förväntas utgöra 8 

procent av folkökningen.  

 
Diagram 1. Stockholms län – Folkökningen indelat i nettokomponenter för 2014 och 2024 

  
 

Invandringen antas öka fram till och med 2021 för att därefter börja avta 

samtidigt som utvandringen antas öka snabbare än invandringen, vilket är 

orsaken till att det utrikes flyttnettots betydelse minskar fram till 2024. 

Invandringens storlek bedöms utifrån omvärldssituationen och historiska 

trender. Att utvandringen antas öka beror på att man observerat ökande 

emigrationsrisker bland utrikesfödda sedan år 2009 och de förväntas fortsätta 

öka något under hela prognosperioden. 

Att det inrikes flyttnettot minskar i betydelse har att göra med ökande 

utflyttningsrisker hos samtliga födelsegrupper; Stockholmsfödda, Sverigefödda 

och utrikesfödda. Både inrikes in- och utflyttning ökar men den inrikes 

utflyttningen ökar snabbare än inflyttningen vilket resulterar i ett minskat 

flyttnetto. 

Att födelsenettot får större betydelse 2024 beror dels på minskande dödsrisker 

eftersom vi förväntas leva längre, dels på att det föds fler barn. Det är framför allt 

ökningen av antalet utrikesfödda kvinnor i barnafödande åldrar som bidrar till att 

antalet födda barn ökar men även att antalet Stockholmsfödda kvinnor ökar. 
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Befolkningsregister och folkbokföring 

För att göra befolkningsprognoser används befolkningsstatistik som framställs 

vid Statistiska centralbyrån (SCB). Befolkningsstatistiken tas fram med hjälp av 

Registret över totalbefolkningen (RTB), som är en bearbetad kopia av Skatte-

verkets folkbokföring. SCB tar varje natt efter vardag emot aviseringar om bland 

annat födslar, dödsfall och flyttningar från Skatteverket. Målpopulationen för 

RTB är personer som enligt gällande lagar, förordningar och regler ska vara 

folkbokförda i Sverige. Händelser som inte rapporteras till folkbokföringen 

skapar problem i form av över- och undertäckning. På regional nivå inträffar 

över- och undertäckning även när personer är folkbokförda i fel region inom 

Sverige, till exempel om en person flyttar till en annan kommun för att studera 

men står kvar som folkbokförd hos sina föräldrar. 

Utomnordiska personer som invandrar till Sverige ska folkbokföra sig om de 

har uppehållstillstånd (eller uppehållsrätt för EU/EES-medborgare) och har för 

avsikt att bosätta sig i landet i minst 12 månader. Asylsökande ingår inte i RTB. 

De folkbokförs först om och när de får uppehållstillstånd i minst ett år. 

Befolkningsprognosen för Stockholms län utgår från RTB och är alltså en 

prognos för den folkbokförda befolkningen. Det innebär till exempel att prog-

nosen över antalet födda avser barn födda av kvinnor folkbokförda i länet och 

inte antalet barn som kommer att födas på länets förlossningskliniker.  
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SCB:s riksprognos 

Inom ramen för den officiella statistiken tar SCB fram och publicerar en befolk-

ningsprognos för Sverige en gång om året. Vart tredje år görs en mer omfattande 

analys av befolkningsutvecklingen med hjälp av bedömningar från ett antal 

referensgrupper. Den senaste fördjupade analysen gjordes 2015. För mellan-

liggande år, som för 2014, görs uppföljningar och revideringar av föregående års 

prognos. Resultaten för 2015 års prognos, som sträcker sig från 2015 till 2060, 

redovisas i en rapport1 och i form av tabeller i statistikdatabasen på SCB:s 

webbplats. 

Prognoserna om den framtida befolkningsutvecklingen bygger på antaganden 

om hur barnafödandet, in- och utvandringen samt dödligheten förväntas 

utvecklas. Jämfört med 2014 års riksprognos har fruktsamhetsantagandet 

justerats ned något för de närmaste åren.  

I 2014 års riksprognos reviderades migrationen till riket upp. År 2015 gjordes 

en stor upprevidering av invandringen till riket som justerades till en högre nivå 

under hela prognosperioden, där den största förändringen gjordes i början av 

prognosperioden. Den främsta anledningen till justeringen var Migrationsverkets 

bedömning om en ökad asyl- och anhöriginvandring. Till följd av en ökad invand-

ring förväntas också utvandringen öka.  

 

Diagram 2.  Riket – Förväntad utveckling av invandringen 2015–2060 enligt riksprognoserna 

framtagna 2012, 2013, 2014 och 2015 

 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
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Inledning 

Denna rapports syfte är att redovisa prognosen för befolkningsutvecklingen i 

Stockholms län fram till 2024/2050 efter ålder och kön. Prognosen delar upp 

befolkningen efter tre födelsegrupper; Stockholmsfödda, utomlänsfödda samt 

utrikesfödda. 

  I årets prognosarbete har tre områden uppmärksammats som tillfört en högre 

osäkerhet kring de bedömningar som gjorts än i tidigare prognosarbeten. 

Dels är det den ökande invandringen till riket. I kombination med höjda anta-

ganden om invandring i riksprognosen samt sjunkande andel till länet så har 

antagandet om invandringen till Stockholms län behövt justeras ned.  

Den andra osäkerheten har varit fruktsamhetens utveckling de senaste åren. 

Även om en sjunkande fruktsamhet de senaste åren för länet har noterats är det 

svårt att avgöra om nedgången är ett trendbrott eller en tillfällighet och därför 

tillför det osäkerhet till prognosen.  

Det tredje området är de senaste årens ökade utflyttningsrisker. Ser man till 

det faktiska utfallet fram till och med sista juni år 2015 verkar även utflyttnings-

riskerna fortsätta att öka för helåret 2015. Emigrationsriskerna för utrikesfödda 

har ökat och inrikes utflyttningsrisker har ökat för samtliga födelsegrupper. Det 

är svårt att avgöra om utflyttningsriskerna kommer att fortsätta att öka; 2014 års 

inrikes utflyttningsrisker är de högsta noterade de senaste tio åren.  

Ökande trender gör prognoser mer osäkra och i årets prognosarbete har dessa 

tre områden uppmärksammats som gjort det lite mer osäkert än tidigare. Det är 

vanskligt att avgöra om man ska extrapolera trender när man arbetar med längre 

prognoshorisonter och man bör vara försiktig med att anta trendförändringar. 

Vid användningen av befolkningsprognoser bör observeras att prognoser är 

osäkra på lång sikt. Vid sidan av huvudprognosen har också några alternativa 

prognoser för länet tagits fram, alla med prognoshorisont 2050. Detta för att 

påvisa osäkerheten som finns i befolkningsutvecklingen, men också för att 

redogöra för utvecklingen under andra möjliga framtida scenarier.   

 I samband med prognosarbetet publiceras ett antal årliga eller intermittenta 

rapporter. När det gäller befolkningsprognosen 2015–2024/50 har förutom före-

liggande rapport, Stockholms län – Huvudrapport, den årliga rapporten Frukt-

samhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområ-

den tagits fram. I en återkommande bilaga till Huvudrapporten redovisas en 

sammanfattning av insamlingen av Kommunernas bostadsbyggnadsplaner fram 

till år 2030 och i en annan bilaga, Kommunprognoser, sammanfattas prognoser-

na för 10 år framåt på kommunnivå. Dessutom produceras Planområdesprogno-

ser och demografiska områdesdata som redovisar aggregat av basområdesprog-

noser och demografisk information. 

Regressionsmetoden som tillämpas för beräkning av inflyttningen till länets 

kommuner var under 2014 föremål för en översyn och utveckling. År 2015 gjor-

des ytterligare revideringar av modellen som redovisas i Regressionsmodellen för 

inrikes inflyttning i befolkningsprognosen.  

Under rådande osäkerheter kan vissa analyser och studier komma att priori-

teras som fokuserar på flyktingmigrationen och asylsökande, utrikesföddas 

vidareflyttningar inom riket, den ökande utflyttningen och utvandringen från 

länet samt den sjunkande fruktsamheten. 
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Befolkningsprognoser för Stockholms län och kommuner 

Befolkningsutvecklingen i länet till 2024 

År 1968 uppgick folkmängden i Stockholms län till drygt 1 427 000 personer.  

Den 31 december 2014 hade länet en folkmängd på 2 198 000. Vid prognos-

periodens slut (år 2024) väntas den uppgå till 2 582 000, vilket motsvarar en 

ökning med 17 procent jämfört med 2014.  

 
Diagram 3.  Stockholms län – Folkmängd 1968–2014 samt prognos 2015–2024 

 
Av dem som 2014 bodde i Stockholms län var 55 procent Stockholmsfödda, 

medan 22 procent var utomlänsfödda och 23 procent utrikesfödda. Antalet 

Stockholmsfödda beräknas öka med 185 000 personer fram till 2024, medan 

antalet utomlänsfödda förväntas öka med 20 500 och antalet utrikesfödda med 

178 000 personer.  

 

Diagram 4.  Stockholms län – Folkmängd efter födelsegrupp 2001–2014 samt prognos 2015–2024 
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År 2013 passerade antalet utrikesfödda antalet utomlänsfödda, och om tio år 

väntas antalet urikesfödda utgöra en fjärdedel av länets befolkning. Ökningen 

beror till viss del på den inrikes in- och utflyttningen i olika grupper, men fram-

förallt på den förväntade framtida invandringen.  
 
Tabell 1. Stockholms län – Befolkningsförändringar 2014–20241 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                        

Folkökning 35 002 32 163 38 102 39 189 40 075 40 270 40 554 39 982 39 364 37 758 36 069 

Födda 29 496 29 173 31 213 31 971 32 777 33 621 34 462 35 106 35 869 36 172 36 535 

Döda 15 630 15 870 15 523 15 637 15 763 15 902 16 063 16 240 16 442 16 672 16 930 

Födelsenetto 13 866 13 303 15 690 16 334 17 014 17 719 18 398 18 866 19 428 19 500 19 605 

Inrikes 
inflyttade 41 000 42 242 42 337 43 320 44 085 44 297 44 186 44 011 43 818 43 677 43 609 

Inrikes 
utflyttade 36 933 38 375 37 355 37 693 38 028 38 397 38 786 39 234 39 715 40 202 40 664 

Inrikes flytt-
ningsnetto 4 067 3 867 4 982 5 628 6 057 5 899 5 400 4 777 4 103 3 475 2 945 

Invandrade 34 095 34 193 36 106 36 403 36 687 36 853 36 895 36 959 36 903 36 273 35 383 

Utvandrade 17 319 19 199 18 676 19 177 19 684 20 201 20 140 20 620 21 070 21 490 21 863 

Utrikes flytt-
ningsnetto 16 776 14 994 17 430 17 227 17 003 16 652 16 755 16 339 15 833 14 783 13 520 

Totalt flytt-
ningsnetto 20 843 18 860 22 412 22 855 23 060 22 551 22 156 21 116 19 936 18 258 16 465 
                        

1 För prognosåren 2015–2024 är folkökningen summan av födelsenettot och flyttningsnettot. För 2014 ingår i 
folkökningen även en justeringspost med 293 personer. Anledningen till justeringsposten är att aviseringarna från 
Skatteverket om födda, döda och flyttningar inte inkommit till SCB vid tidpunkten för registeruttaget från RTB. 
 
 

Befolkningsutvecklingen efter ålder 

För personer i åldrarna kring 20–30 år är flyttningar den viktigaste faktorn 

som påverkar befolkningsutvecklingen. Flyttningar, både inrikes och utrikes, är 

starkt koncentrerade till denna åldersgrupp.   

När det gäller de allra äldsta är dödligheten mest avgörande för befolknings-

utvecklingen. Medellivslängden väntas öka, men vid en kortsiktig befolknings-

prognos som tio år påverkas inte antalet personer i de äldsta åldrarna nämnvärt. 

Det är snarare kohorternas storlek. Den stora gruppen som föddes på 1940-talet   

bidrar i slutet av perioden till ett ökat antal äldre i länet. 
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Diagram 5.  Stockholms län – Befolkningens ålderssammansättning 2014 och 2024 

 
 

För de flesta åldrarna väntas befolkningen öka under prognosperioden. Det finns 

dock några undantag. Bland kvinnor väntas antalet minska i åldrarna 20–24 år 

samt 65–69 år, med 860 respektive 2 700 personer. Män i åldrarna 20–24 år 

väntas minska med 220 personer. Störst ökning förväntas i åldern 30–34 år 

bland både kvinnor och män, med 22 900 respektive 23 600 personer, vilket är 

personer födda i samband med  ”babyboomen” 1991-1992. Sett till enskilda åldrar 

förväntas den största minskningen mellan 2014 och 2024 för 24-åringarna och 

den största ökningen för 33-åringarna.  

 

Diagram 6. Stockholms län – Förändring av befolkningen efter ålder 2014 och 2024 

 
Ett positivt värde innebär en ökning av befolkningen, ett negativt en minskning. 

 

 

 
  

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100+

Antal

Ålder



Befolkningsprognos 2015–2024/50 Huvudrapport, kort version 

 

 

13 

Tabell 2. Stockholms län – Folkmängd efter kön och ålder 2014 och 2024 
  samt folkökning i antal och procent 

Ålder   2014       2024       Folkökning totalt 

    Kvinnor Män Totalt   Kvinnor Män Totalt   Antal Procent 

                        

0   14 396 15 211 29 607   17 719 18 790 36 508   6 901 23,3 

1-5   70 897 75 371 146 268   84 924 90 004 174 928   28 660 19,6 

6-15   124 322 131 125 255 447   151 539 160 448 311 987   56 540 22,1 

16-19   44 928 47 410 92 338   58 481 61 933 120 415   28 077 30,4 

20-64   659 333 669 948 1 329 281   750 745 765 994 1 516 739   187 458 14,1 

65-   191 564 153 539 345 103   227 004 193 988 420 992   75 889 22,0 
                        

därav                       

16   10 801 11 450 22 251   14 845 15 836 30 681   8 430 37,9 

65-79   137 271 122 656 259 927   156 920 144 667 301 588   41 661 16,0 

80+   54 293 30 883 85 176   70 084 49 321 119 405   34 229 40,2 

                        

Totalt   1 105 440 1 092 604 2 198 044   1 290 412 1 291 157 2 581 569   383 525 17,4 
                        

 

Befolkningsutvecklingen efter var man är född  
Stockholmsfödda 
Befolkningen som är född i länet har, av naturliga skäl, en betydligt yngre ålders-

struktur än de utomlänsfödda och de utrikesfödda. År 2014 var 37 procent av de 

Stockholmsfödda yngre än 20 år. Antalsmässigt väntas denna grupp öka med 

102 000 personer under prognosperioden, vilket innebär att deras andel av alla 

Stockholmsfödda ökar till 40 procent. 

Antalet Stockholmsfödda personer i arbetsför ålder 20–64 år beräknas öka 

med 42 700 personer mellan 2014 och 2024. Trots detta väntas andelen minska 

från dagens 51 procent till 47 procent om tio år. Gruppen 65 år eller äldre ökar 

både i antal och relativt sett. Antalet väntas under de kommande tio åren öka 

med 40 000 personer, detta innebär att gruppens andel av alla Stockholmsfödda 

stiger från 12 till 13 procent. 

 
Diagram 7. Stockholms län – Befolkningens ålderssammansättning för Stockholmsfödda  
  2014 och 2024 
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Utomlänsfödda 
De utomlänsfödda har en äldre åldersstruktur än övriga födelsegrupper. År 2014 

var endast 4 procent av dem yngre än 20 år. Under de kommande tio åren för-

väntas antalet i åldersgruppen öka med 3 770 personer. Antalet personer i åldern 

20–64 år, som 2014 omfattade 68 procent av alla utomlänsfödda, beräknas öka 

med 13 800 under samma period. Andelen 65 år eller äldre utgjorde 28 procent 

av de utomlänsfödda år 2014. Även denna åldersgrupp väntas öka, från 133 000 

till 135 000. Sett till andelar ökar gruppen 20 år och yngre med en procentenhet, 

till 5 procent, medan gruppen 65 år och äldre minskar med en procentenhet, till 

27 procent. Andelen 20–64-åringar ligger kvar på samma nivå som tidigare. 

 
Diagram 8. Stockholms län – Befolkningens ålderssammansättning för utomlänsfödda  
  2014 och 2024 

 
 

Utrikesfödda 
De utrikesfödda har, precis som de utomlänsfödda, en åldersstruktur med få 

unga. Gruppen yngre än 20 år beräknas dock öka under de närmaste tio åren med 

14 400 personer, men dess andel av samtliga utrikesfödda minskar ändå från 10 

till 9 procent. Bland de utrikesfödda finns en hög andel i åldern 20–64 år. Denna 

grupp väntas öka med 131 000 personer mellan 2014 och 2024, men gruppens 

andel stannar kvar på samma nivå som tidigare, 76 procent . Även antalet perso-

ner 65 år eller äldre väntas öka under prognosperioden, med 33 100 personer. 

Här ökar andelen från dagens 14 procent av de utrikesfödda till 15 procent vid 

prognosperiodens slut. 

 
Diagram 9. Stockholms län – Befolkningens ålderssammansättning för utrikesfödda 2014 och 2024 
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Födelsenettots och flyttningsnettots betydelse för 
befolkningsutvecklingen 

Folkmängden i Stockholms län beräknas öka med 384 000 personer mellan åren 

2014 och 2024. Under 2014 ökade folkmängden med 35 000 personer. För prog-

nosperioden förväntas en stigande ökningstakt till 40 600 personer år 2020, där-

efter väntas takten successivt avta. År 2024 förväntas en folkökning på 36 100 

personer. Sett till hela folkökningen under prognosperioden väntas nästan hälf-

ten, 46 procent, av ökningen (176 000 personer) förklaras av den naturliga 

befolkningsökningen och resten (208 000 personer) av flyttningsöverskottet. 

 
Diagram 10. Stockholms län – Inrikes och utrikes flyttningsnetto, födelsenetto och total befolknings-
  utveckling 1980–2014 samt prognos 2015–2024 

 
 

Den naturliga befolkningsutvecklingen 

Skillnader i födelsenettot mellan åren beror främst på att antalet födda varierar, 

då antalet döda ligger på en stabil nivå. Födelsenettot förväntas öka under prog-

nosperioden och år 2024 vara 19 600 personer, jämfört med 13 900 år 2014. 

 
Diagram 11. Stockholms län – Födda och döda 1980–2014 samt prognos 2015–2024 
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Liksom dödsfall inte alltid sker i hemkommunen, sker heller inte alla förloss-

ningar i hemkommunen eller ens i hemlänet. Det är därför viktigt att ha i åtanke 

att denna prognos visar antalet barn födda av mödrar folkbokförda i länet. 

Asylsökande, korttidsinvandrade eller besökare som föder barn i Stockholms 

län ingår inte i prognosen. 

 

Migrationen och befolkningsutvecklingen 

Migrationen utgörs av inrikes in- och utflyttningar samt av immigration och 

emigration. Från att under 1980- och 1990-talet ha växlat i betydelse är det under 

2000-talet det utrikes flyttningsnettot som i betydligt större utsträckning än det 

inrikes flyttningsnettot bidragit till befolkningstillväxten i Stockholms län. Detta 

mönster väntas bestå under prognosperioden. 

 

Inrikes omflyttning 
År 2004 låg antalet utrikes födda i länet på 346 000 mot dagens 506 000. Utflytt-

ningen från länet till övriga Sverige uppgick 2004 till 4 580 personer. Sedan 2010 

har antalet ökat årligen och år 2014 uppgick antalet inrikes utflyttade bland de 

utrikesfödda till 7 810. Inrikes utflyttningarna bland utrikesfödda väntas fortsatt 

öka under prognosperioden, och år 2024 beräknas 10 300 lämna länet. Anlednin-

garna till ökningen är både en ökad befolkning och att utflyttningsriskerna antas 

ligga på en hög nivå även i fortsättningen. 

Under 2014 flyttade 41 000 personer in till länet från övriga Sverige. Inflytt-

ningen bestod till mer än hälften, 53 procent, av personer födda i Sverige men 

inte i Stockholms län. Stockholmsfödda som återvände till födelselänet stod för 

23 procent och utrikesfödda för 24 procent. 

Inflyttningen väntas öka under de kommande åren och nå en topp 2019, där-

efter väntas en svag minskning. Detta beror till stor del på att de stora barn-

kullarna födda i början på 1990-talet nu befinner sig i de flyttningsbenägna 

åldrarna och att de i slutet av prognosperioden lämnar denna grupp.  

  På sikt väntas en viss nedgång i netton i förhållande till dagens flyttnings-

netton. Vid prognosperiodens slut väntas nettot ligga på drygt 2 900 personer, då 

antalet inrikes inflyttade till Stockholms län beräknas vara 43 600 personer och 

antalet inrikes utflyttade 40 700 personer. 

Den Stockholmsfödda delen av befolkningen i länet har haft och förväntas även 

framöver uppvisa ett negativt flyttningsnetto gentemot resten av Sverige. Det 

beror bland annat på att många barnfamiljer, där föräldrarna är födda utom länet 

och barnen är födda i länet, flyttar från länet till övriga Sverige. 

Beräkningarna bakom den förväntade omflyttningen mellan Stockholms län 

och övriga Sverige bygger på in- och utflyttningsrisker per ålder, kön och födelse-

grupp. Faktorer som kan leda till variationer och som är svåra att förutse och ta 

hänsyn till är till exempel påverkan av konjunkturer, arbetsmarknad och händel-

ser i omvärlden. 
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Tabell 3. Stockholms län – Inrikes omflyttning efter födelsegrupp 2014–2024 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                        

Inrikes inflyttning                       

Totalt 41 000 42 242 42 337 43 320 44 085 44 297 44 186 44 011 43 818 43 677 43 609 

Födda i Sthlms län 9 566 9 893 9 428 9 381 9 278 9 141 8 992 8 843 8 718 8 634 8 586 

Födda i övr. riket 21 735 21 606 22 043 22 076 22 000 21 833 21 615 21 310 20 995 20 715 20 485 

Födda utomlands 9 699 10 743 10 865 11 863 12 807 13 323 13 579 13 858 14 105 14 329 14 538 
                        

Inrikes utflyttning                       

Totalt 36 933 38 375 37 355 37 693 38 028 38 398 38 786 39 234 39 715 40 202 40 664 

Födda i Sthlms län 15 342 16 008 15 687 15 700 15 730 15 811 15 943 16 145 16 407 16 697 16 990 

Födda i övr. riket 13 784 13 952 13 565 13 612 13 624 13 614 13 583 13 548 13 509 13 465 13 423 

Födda utomlands 7 807 8 416 8 103 8 382 8 674 8 972 9 260 9 541 9 800 10 040 10 252 
                        

Inrikes netto                     

Totalt 4 067 3 867 4 982 5 628 6 057 5 899 5 400 4 777 4 103 3 475 2 945 

Födda i Sthlms län -5 776 -6 115 -6 259 -6 318 -6 452 -6 670 -6 951 -7 302 -7 688 -8 064 -8 404 

Födda i övr. riket 7 951 7 654 8 479 8 465 8 376 8 219 8 032 7 763 7 486 7 250 7 062 

Födda utomlands 1 892 2 327 2 762 3 482 4 133 4 351 4 319 4 317 4 305 4 289 4 286 

                        
 
 
Diagram 12. Stockholms län – Inrikes omflyttning 1980–2014 samt prognos 2015–2024 

 

Utrikes omflyttning 
Invandringen till och även utvandringen från Sverige påverkas av situationen i 

omvärlden och förändringar över tid är därför svåra att förutse. Hur många som 

tillåts invandra påverkas av den svenska migrationspolitiken. När den utrikes 

omflyttningen skattas i riksprognosen görs detaljerade antaganden för de när-

maste åren som därefter går över i en mer långsiktig trend. Eftersom migrationen 

kan variera kraftigt från år till år ska de långsiktiga antagandena ses som genom-

snittsvärden.2 Antaganden om den framtida migrationen är mycket osäkra. Ut-

värderingar av tidigare prognoser visar att antaganden baserade på långsiktiga 

trender ger bättre resultat än sådana som baseras på värden för ett fåtal år.3 

                                                 
2 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
3 Statistiska centralbyrån (2009). Sveriges framtida befolkning 2009–2060. 
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Under 2014 invandrade 127 000 personer till Sverige. Det är den högsta nivån 

någonsin. Utvandringen har ökat de senaste fem åren, undantaget 2013 då anta-

let minskade något. Totalt utvandrade 51 200 personer år 2014. De senaste tio 

åren har in- och utvandringen till och från Sverige varit högre än under någon 

annan tioårsperiod. Arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring, familjeanknyt-

ning, återinvandring och återutvandring har alla tillsammans legat till grund för 

de senaste årens höga tal. Tidigare har endast ett av dessa skäl legat till grund för 

det som dominerat in- och utvandringen.4 

Av de som invandrade till Sverige under 2014 bosatte sig 27 procent i Stock-

holms län. Det kan jämföras med länets andel av Sveriges totala folkmängd som 

låg på 23 procent. Antalet invandrade till länet uppgick till 34 100 personer, vil-

ket var något högre än under 2013. Av dem som invandrade till länet under 2014 

var 87 procent utrikesfödda, 8 procent återvändande Stockholmsfödda och 5 pro-

cent utomlänsfödda. Den största enskilda grupp som vanligtvis invandrar till 

Sverige är personer som är födda i Sverige, det vill säga återinvandrade. År 2014 

var dock den största gruppen födda i Syrien. I Stockholms län var Sverigefödda, 

liksom tidigare år, den största invandrargruppen. Andra stora invandrargrupper 

som kommit till länet under de senaste åren var födda i Syrien, Polen och Indien.  

För personer som har ett utomnordiskt medborgarskap registreras även orsa-

ken till invandringen till Sverige, grund för bosättning5. År 2014 var de vanligaste 

skälen familjeband, följt av flykting/skyddsbehov/humanitära skäl och arbete. 

Skälen bland dem som invandrat till Stockholms län skilde sig en del från i 

övriga landet. Det främsta skälet var dock även här familjeband. Anhöriginvand-

ringen utgjorde 35 procent av den utomnordiska invandringen till länet mot 34 

procent i hela riket. Däremot var arbetskraftsinvandring vanligare än flykting-

invandring till länet. Andelen med arbete som skäl uppgick till 15 procent mot 

rikets 8 procent och flyktinginvandringen till 11 procent mot 33 procent i riket. 

Under de närmaste åren väntas invandringen till länet öka till en högsta nivå 

på 37 000 personer år 2021, för att de nästkommande åren minska och 2024 

uppgå till 35 400 personer. Nedgången bygger på en förmodad nedgång i invand-

ringen i hela landet.6 I SCB:s riksprognos har bedömningen gjorts, av SCB:s 

referensgrupp för migration7, att invandringen på sikt kommer att sjunka från 

dagens höga nivåer. För att skatta antalet invandrare till Stockholms län har 

riksprognosens antaganden för olika födelsegrupper använts som grund. 

År 2014 utvandrade 17 300 personer från länet. I prognosen har utvandringen 

beräknats med hjälp av separata ålders- och könsspecifika utvandringsrisker för 

de tre födelsegrupperna. En hög invandring följs ofta av en hög utvandring. Detta 

mönster antas gälla även i framtiden. Att utvandringen väntas öka under prog-

nosperioden beror på att befolkningen som helhet i regionen växer, men också på 

att antalet utrikesfödda ökar och att de generellt har en högre benägenhet att 

utvandra i förhållande till inrikesfödda. Födelseland och skälet till att invandra 

påverkar benägenheten att återutvandra.  

År 2024 väntas utvandringen från länet uppgå till 21 900 personer. Bland dem 

som utvandrar beräknas 72 procent vara utrikesfödda, 21 procent Stockholms-

                                                 
4 Statistiska centralbyrån (2013). Flera skäl till invandring idag. 
5 Uppgifterna hämtas av SCB från Migrationsverket. 
6 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
7 I SCB:s referensgrupp för migration ingår Migrationsverket, Försäkringskassan, 
Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Institutet för framtidsstudier, Linköpings universitet, 
Lunds universitet och Stockholms universitet med flera. 
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födda och 6 procent utomlänsfödda. Som en följd av att invandringen väntas 

minska samtidigt som utvandringen förväntas öka under prognosperioden 

kommer det utrikes flyttningsnettot på sikt att minska, och om tio år beräknas 

nettot uppgå till 13 500 mot 16 800 personer år 2014. Detta innebär en minsk-

ning med knappt 20 procent fram till år 2024. 

På grund av flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande till riket 

kommer den f.n. mycket osäkra prognosen för länet att följas upp löpande. 

 
Tabell 4. Stockholms län – Utrikes omflyttning 2014–2024 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Invandring                       

Totalt 34 095 34 193 36 106 36 403 36 687 36 853 36 895 36 959 36 903 36 273 35 383 

Födda i Sthlms län 2 771 2 670 2 659 2 672 2 687 2 705 2 724 2 746 2 769 2 794 2 822 

Födda i övr. riket 1 615 1 582 1 675 1 683 1 692 1 704 1 716 1 730 1 744 1 760 1 777 

Födda utomlands 29 709 29 940 31 772 32 048 32 308 32 444 32 455 32 483 32 390 31 719 30 784 
                        

Utvandring                       

Totalt 17 319 19 199 18 676 19 177 19 684 20 201 20 140 20 620 21 070 21 490 21 863 

Födda i Sthlms län 4 116 3 789 4 235 4 291 4 347 4 403 4 456 4 514 4 571 4 628 4 684 

Födda i övr. riket 1 402 1 366 1 381 1 388 1 396 1 400 1 404 1 408 1 412 1 413 1 415 

Födda utomlands 11 801 14 045 13 061 13 497 13 941 14 398 14 280 14 698 15 087 15 449 15 764 
                        

Utrikes netto                     

Totalt 16 776 14 994 17 430 17 227 17 003 16 652 16 755 16 339 15 833 14 783 13 520 

Födda i Sthlms län -1 345 -1 119 -1 576 -1 619 -1 660 -1 698 -1 732 -1 768 -1 802 -1 834 -1 862 

Födda i övr. riket 213 217 294 295 296 304 312 322 332 347 363 

Födda utomlands 17 908 15 895 18 711 18 551 18 367 18 046 18 175 17 785 17 303 16 270 15 020 

                        
 
 
Diagram 13. Stockholms län – Utrikes omflyttning 1980–2014 samt prognos 2015–2024 
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Befolkningsutvecklingen i kommunerna till 2024 

Förutom en prognos över befolkningen i Stockholms län för de närmaste tio åren 

har även prognoser för länets kommuner tagits fram. Som underlag för att prog-

nostisera den framtida inrikes inflyttningen har inte endast historiska data an-

vänts, utan även sammanställningar av kommunernas planerade bostadsbyg-

gande. Samtliga kommuner i länet beräknas få en ökad folkmängd fram till 2024. 

 
 Karta 1. Stockholms län – Beräknad procentuell ökning av folkmängden i kommunerna 2014–2024 
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Stockholm är den kommun som i antal väntas öka sin folkmängd mest. År 2024 

väntas antalet invånare uppgå till 1 058 000, en ökning med 146 000 invånare 

eller 16 procent jämfört med 2014. Kommunerna Nacka och Sundbyberg förvän-

tas öka sin befolkning med över 20 000 personer.  

Den största relativa befolkningstillväxten, 48 procent, väntas för Sundbybergs 

kommun. Järfälla kommun väntas öka sin befolkning med 24 procent. Ytterligare 

sex kommuner väntas öka sin folkmängd med över 20 procent, nämligen Botkyr-

ka, Nacka, Sigtuna och Solna, Tyresö och Värmdö.  

Danderyds kommun förväntas få den relativt sett minsta befolkningsökningen, 

6 procent, vilket motsvarar 1 780 personer. Även Lidingö och Norrtälje kommun 

väntas få en förhållandevis låg befolkningstillväxt, 9 procent. 
 
Tabell 5. Kommunerna i Stockholms län – Folkmängd 2014 och 2024 

Kommun Befolkning     Förändring   Kommun Befolkning     Förändring 

  2014 2024   Antal Proc     2014 2024   Antal Proc 

                          
Botkyrka 88 901 107 437   18 536 21   Solna 74 041 90 688   16 647 22 

Danderyd 32 295 34 078   1 783 6   Stockholm 911 989 1 058 328   146 339 16 

Ekerö 26 698 30 405   3 707 14   Sundbyberg 44 090 65 368   21 278 48 

Haninge 82 407 95 131   12 724 15   Södertälje 92 235 106 658   14 423 16 

Huddinge 104 185 123 351   19 166 18   Tyresö 45 390 55 335   9 945 22 

Järfälla 70 701 87 691   16 990 24   Täby 67 334 77 748   10 414 15 

Lidingö 45 465 49 772   4 307 9   Upplands Väsby 41 816 46 784   4 968 12 

Nacka 96 217 118 677   22 460 23   Upplands-Bro 25 287 29 712   4 425 17 

Norrtälje 57 568 63 009   5 441 9   Vallentuna 31 969 37 829   5 860 18 

Nykvarn 9 815 11 619   1 804 18   Vaxholm 11 329 13 394   2 065 18 

Nynäshamn 27 041 30 194   3 153 12   Värmdö 40 541 49 219   8 678 21 

Salem 16 140 18 189   2 049 13   Österåker 41 180 46 620   5 440 13 

Sigtuna 44 085 53 828   9 743 22               

Sollentuna 69 325 80 506   11 181 16   Hela länet 2 198 044 2 581 569   383 525 17 

                          

  

 

Planerat bostadsbyggande 

Bostadsbyggande ingår som ovan nämnts som en faktor i kommunprognoserna 

under hela prognosperioden 2015–2024.  Planerna har använts till att fördela 

länets inrikes inflyttade bland kommunerna. Det framtida bostadsbyggandet 

antas inte påverka invandringen till kommunerna.  

I prognosen används byggnadsplaner som är reducerade med 20 procent. Här 

redovisas dock de ursprungliga planerna, utan reducering. 

Stockholm är den kommun i länet som planerar att bygga flest antal bostäder, 

71 500 stycken, under 2015–2024. Därnäst kommer Nacka kommun, med planer 

på 18 000 nya lägenheter och småhus under den närmaste tioårsperioden. Den 

kommun som planerar att bygga minst är Salem. Här planeras endast lite drygt 

650 bostäder att färdigställas till år 2024. 

Sundbyberg, Nacka och Upplands-Bro planerar att bygga mest under den 

kommande tioårsperioden i förhållande till folkmängden 2014. Nynäshamn, 

Salem och Södertälje planerar bygga minst relativt sett till folkmängden. 
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Diagram 14. Stockholms län – Planerat antal nyproducerade bostäder 2015 efter kommun för åren 
2015–2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholms kommun har uteslutits ur diagrammet för att tydligare redovisa de övriga kommunerna. Antalet planerade 
bostäder i Stockholm under prognosperioden är knappt 71 500. 
 
 

Diagram 15. Stockholms län – Faktiskt bostadsbyggande 2011–2014 samt planerat bostadsbyggande
  insamlat från och med 2011 för varje tioårsperiod                                                  
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Befolkningsutvecklingen i länet till 2050 

Förutom länsprognosen till år 2024 har även en långsiktig prognos för länet 

tagits fram till år 2050. Länsprognos 2050 baseras på den årliga tioåriga 

länsprognosen och SCB:s senaste antaganden för riket.8 Prognoserna följer 

varandra under de år som är gemensamma. Utöver en huvudprognos har även 

några alternativa prognoser tagits fram. Dessa redovisas i kapitlet Alternativa 

prognoser (kapitel 4). 

 

Inledning 
Demografiska prognoser för länet för längre perioder än tio år har gjorts sedan 

början av 2000-talet, för olika ändamål och för allt längre perioder. Från 2012 

har långsiktiga prognoser till år 2045 tagits fram och från och med 2015 görs 

prognoser fram till 2050. Det ger möjligheter att studera bland annat livslängd, 

mortalitet och tillväxten av äldre i en längre prognos. Stockholms län har under 

en följd av år, sedan mitten av 1990-talet, haft en hög inflyttning och invandring 

av personer i flyttbenägna och barnafödande åldrar vilket successivt kommer att 

ge en hög tillväxt av pensionärer.  

Enligt vissa beräkningar9 kommer så småningom den internationella migratio-

nen att minska när födelsetalen sjunker och befolkningarna åldras, framför allt i 

Europa. Många länder och regioner minskar sin befolkning och blir beroende av 

en omfattande inflyttning och invandring för att dämpa skevheter i försörjnings-

bördan. Trots en regionalt gynnsam demografisk utveckling kommer därför också 

Sverige och Stockholmsregionen att påverkas och den utvecklingen har redan 

börjat.    

Länsprognos 2050 
År 2014 uppgick folkmängden i Stockholms län till lite drygt 2 198 000 personer.  
 
Diagram 16. Stockholms län – Folkmängd 1968–2014 samt prognos 2015–2050 uppdelat på kön  

 
Under prognosperioden väntas den öka med 904 000 och 2050 uppgå till  

3 102 000 personer. Ökningen fördelat på kvinnor och män väntas bli 454 000 

respektive 450 000. Idag bor 1 105 000 kvinnor och 1 093 000 män i Stockholms 

län (vilket är en fördelning på 50 procent per kön). Vid prognosperiodens slut 

                                                 
8 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
9 Till exempel  Sander, N., Abel, Guy J. & Riosmena, F. (2013) 
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väntas befolkningen i länet fördelas på 1 555 000 kvinnor och 1 547 000 män. 

Anledningen till att skillnaden mellan antalet kvinnor och män förväntas minska 

beror på att männens medellivslängd förväntas öka snabbare än kvinnornas 

under prognosperioden.10 Fördelningen av kvinnor och män påverkas också av 

skillnader i åldersstruktur mellan könen och variationer i flyttnettot.  
    Antalet Stockholmsfödda väntas öka med 533 000 personer från 2014 till 2050 

och vid prognosperiodens slut utgöra 56 procent av länets befolkning. De utom-

länsfödda väntas öka med 70 800 och utrikesfödda med 300 000 personer, mot-

svarande 18 respektive 26 procent av befolkningen år 2050. 
 
Diagram 17. Stockholms län – Folkmängd efter födelsegrupp 2014 samt prognos 2015–2050 

 
Att ökningstakten sjunker i början av 2020-talet beror främst på ett sjunkande 

utrikes flyttnetto. Från mitten av 2020-talet och tio år framåt sjunker både 

födelsenettot och det utrikes flyttnettot. Folkökningen fortsätter att minska från 

mitten av 2030-talet, trots att födelsenettot ökar. Det beror på att minskningen 

av flyttnettot är större än ökningen av födelsenettot. 
 
Diagram 18. Stockholms län – Befolkningsutveckling 2014 samt prognos 2015–2050 

                                                 
10 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
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Tabell 6. Stockholms län – Folkmängd och befolkningsförändringar 2014–2050 
  2014 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

                  

Folkmängd 2 198 044 2 428 396 2 614 578 2 739 034 2 836 696 2 927 973 3 015 369 3 102 154 

Folkökning 35 002 40 554 33 009 21 471 18 802 18 026 17 415 17 297 

Födda 29 496 34 462 36 708 35 027 34 143 35 390 36 741 38 010 

Döda 15 630 16 063 17 213 18 905 20 663 21 866 22 647 23 667 

Födelsenetto 13 866 18 398 19 496 16 121 13 480 13 524 14 093 14 344 

Inr. inflyttade 41 000 44 186 43 630 44 960 46 602 47 870 49 188 49 616 

Inr. utflyttade 36 933 38 786 41 102 43 476 44 305 45 905 48 002 48 853 

Inrikes flytt-
ningsnetto 4 067 5 401 2 528 1 484 2 296 1 966 1 186 763 

Invandrade 34 095 36 895 33 501 27 373 26 366 25 758 25 223 25 092 

Utvandrade 17 319 20 140 22 516 23 508 23 341 23 222 23 088 22 902 

Utrikes flytt-
ningsnetto 16 776 16 755 10 985 3 865 3 025 2 537 2 136 2 190 

Totalt flytt-
ningsnetto 20 843 22 156 13 513 5 349 5 322 4 502 3 322 2 953 

                  

 

Åldersfördelningen i Stockholms län väntas förändras under prognosperioden. År 

2050 förväntas andelen äldre vara högre och andelen i de yngsta åldrarna vara 

lägre än 2014. Även andelen i åldrarna 20 till början av 50-årsåldern, vilken utgör 

en stor del av den arbetsföra befolkningen, väntas vara lägre år 2050 jämfört med 

2014. Jämfört med riket 2050 väntas länet ha en högre andel mellan 25 år upp till 

nästan 60-års ålder samt en lägre andel äldre från ungefär 60 år och uppåt. 

Befolkningens antal väntas öka i samtliga åldersgrupper mellan 2014 och 2050. 

Ökningen varierar dock för olika åldersgrupper. De största antalsmässiga 

ökningarna, över 60 000 personer per femårsklass, förväntas för åldrarna 55–59, 

60–64, 75–79 och 80–84 år.11 

 
Diagram 19. Stockholms län – Stockholms län och rikets åldersfördelningar år 2014 och 2050 

                                                 
11 Åldersgrupperna är ordnade efter ålder och inte efter vilken grupp som har den största 
ökningen. 
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Diagram 20. Stockholms län – Befolkningens ålderssammansättning 2014 och 2050 
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Jämförelser mellan 2014 och 2015 års länsprognoser 

Att jämföra befolkningsutvecklingen i en åldersgrupp under respektive prognos-

period kan resultera i stora skillnader. Orsaken är framförallt att födelsekohor-

terna varit av olika storlek, och inte olika antaganden för prognoserna. 

Utfallet för första halvåret 2015 indikerar att 2 510 färre barn kommer att födas 

i länet än vad som prognostiserades förra året för 2015. Även under resten av 

perioden blir födelsetalen lägre i årets än i förra årets prognos till följd av lägre 

förväntade fruktsamhetstal. Halvårsutfallet för 2015 indikerar att antalet döda för 

hela året kommer att bli nästan 400 fler i länet än vad som förväntades för 2015 i 

förra årets prognos. Under resten av perioden beräknas antalet mestadels ligga på 

en något lägre nivå än i 2014 års prognos.   

Utfallet för första halvåret 2015 indikerar att inflyttningen till länet från övriga 

Sverige blir 1 040 fler än vad som förväntades under 2015 i förra årets prognos. 

Utflyttningen till andra län i Sverige väntas, baserat på halvårsstatistiken, bli  

3 480 personer fler än i förra årets prognos. Även under resten av perioden vän-

tas både den inrikes inflyttningen och utflyttningen vara betydligt större än vad 

som beräknades i förra årets prognos. En del av anledningen till den ökande inri-

kes inflyttningen är den ökande invandringen till riket; en större folkmängd i öv-

riga riket innebär fler personer som kan flytta in till Stockholms län.   
För 2015 tyder halvårsutfallet på att invandringen till länet blir 1 800 personer 

färre än vad som förväntades i förra årets prognos. Under resten av prognos-

perioden väntas invandringen däremot bli högre än i 2014 års prognos och ligga 

på nivån 36 000 personer per år. Skillnaden mot förra årets prognos är att den 

förra i högre grad följde mönstret i riksprognosen, med en hög invandring i bör-

jan av perioden beroende på Migrationsverkets kortsiktiga planer och en snabb 

nedgång, och att den senare prognosen för i år utjämnats. Det innebär att för 

åren 2022–2023 skiljer det mer än 10 000 personer i invandringstalen mellan 

prognoserna.  

Statistik för första halvåret indikerar att antalet utvandrade från länet blir  

3 090 fler än vad som prognostiserades förra året för 2015. Till en betydande del 

kan detta tillskrivas den tidigare nämnda utökade kontrollen av Skatteverket och 

avregistreringen som utvandrad till okänt land. Utvandringen väntas bli högre 

även under resten av prognosperioden än i förra årets prognos, bland annat som 

en följd av hög invandring och även ökade urvandringsrisker. 

 

Nedan jämförs resultaten mellan årets och förra årets huvudprognoser för länet 

under perioden 2014–2023. Värdena för år 2014 i årets prognos är desamma som 

det faktiska utfallet. Jämfört med förra årets prognos har i årets prognos en viss 

nedjustering av antagandet om fruktsamheten under prognosperioden gjorts. In- 

och utflyttningen mellan Stockholms län och övriga Sverige ligger i årets prognos 

på en högre nivå. Utvandringen har också justerats upp. Men framförallt är det 

invandringen som på sikt har justerats upp i årets prognos jämfört med 2014 års 

prognos. 
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Diagram 21. Stockholms län – Jämförelse mellan prognoserna framtagna 2014 och 2015 av 
folkmängden 2014–2024 

 
 

En jämförelse av den förväntade ålderssammansättningen för länets befolkning 

år 2023 enligt årets respektive förra årets prognos visar att skillnaderna är störst 

för yngre barn och unga vuxna. Detta är bland annat en effekt av olika antagan-

den om fruktsamhetens och invandringens storlek i prognoserna.  

 
Diagram 22. Stockholms län – Jämförelse mellan prognoserna framtagna 2014 och 2015 av 

befolkningens ålderssammansättning år 2023 
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Alternativa prognoser 

Alternativa prognoser används för att belysa osäkerheten i prognosen, men även 

för att ge en bild av vad som händer med befolkningen under olika (möjliga) sce-

narier. På länsnivå har alternativa prognoser för fruktsamhet, invandring, inrikes 

inflyttning och inrikes utflyttning fram till 2050 tagits fram.  Det första prognos-

året 2015 är detsamma för samtliga alternativa prognoser och är skattat utifrån 

det faktiska utfallet fram till sista juni 2015. 

 

Alternativa antaganden för fruktsamhet 

För att undersöka fruktsamhetens påverkan på antalet födda i länet och dess 

framtida befolkning har prognoser med olika antaganden för fruktsamheten 

tagits fram. Två olika alternativa prognoser har studerats och jämförts med 

huvudprognosen. I lågalternativet antas den summerade fruktsamheten ligga på 

1,48 barn per kvinna. Det var nivån år 1999 och är den lägsta summerade frukt-

samheten i Stockholms län under de senaste 25 åren. I prognosen med det högsta 

fruktsamhetsantagandet antas den summerade fuktsamheten vara 2,10 barn per 

kvinna, vilket är detsamma som reproduktionsnivån. 

I prognosen med den lägsta fruktsamheten väntas 992 000 barn födas, i prog-

nosen med hög fruktsamhet beräknas det födas 1 418 000 barn under prognos-

perioden. Detta kan jämföras med 1 267 000 barn i huvudalternativet. I genom-

snitt beräknas det i de olika alternativa prognoserna födas 27 600 (1,48), 35 200 

(huvudalternativet) respektive 39 400 (2,10) barn per år. 
 
Diagram 23. Stockholms län – Antal födda efter olika fruktsamhetsantaganden 2015–2050 

 
 

I den alternativa prognosen med lägst fruktsamhet beräknas folkmängden år 

2050 uppgå till 2 917 000 personer. I huvudalternativet beräknas folkmängden 

samma år uppgå till 3 102 000 personer och i prognosen med högst fruktsamhet 

beräknas motsvarande bli 3 211 000 personer.  
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Diagram 24. Stockholms län – Folkmängd efter olika fruktsamhetsantaganden 2015–2050 

 
Ett alternativt fruktsamhetsscenario påverkar redan på kort sikt befolkningen i de 

yngre åldrarna, och på längre sikt givetvis även befolkningen i äldre åldrar. 

Antalet barn i åldersgruppen 0–10 år väntas i prognosen med en fruktsamhet på 

1,48 bli 79 700 färre år 2050 än i huvudprognosen. I prognosen med en frukt-

samhet på 2,10 beräknas antalet bli 54 500 fler än i huvudprognosen. 
 
Diagram 25. Stockholms län – Folkmängd i åldern 0–10 år efter olika fruktsamhetsantaganden  

2015–2050 

 
 

Alternativa antaganden för invandring 

I detta avsnitt har två prognoser med alternativa invandringsscenarier tagits 

fram. För att få en uppfattning om den framtida invandringen till Stockholms län 

används de senaste årens invandring i kombination med riksprognosens anta-

ganden. Som ett led i att ta fram antalet invandrade till länet beräknas andelen 

invandrade som flyttar till länet av den totala invandringen till Sverige. Immigra-

tionen delas upp i tre grupper; Stockholmsfödda, utomlänsfödda och utrikes-

födda. Huvudantagandet följer riksprognosens antagande om invandring med en 

viss andel av rikets totala invandring som förväntas invandra till Stockholms län. 

Beräkningen är utjämnad med glidande medelvärde. 

I prognosalternativet med låg invandring har invandringen justerats ned med 

10 procent under hela prognosperioden. I prognosalternativet med hög invand-

ring baseras länets invandring på riksprognosens högalternativ. 
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I alternativet med låg invandring väntas invandringen bli 974 000 personer 

under hela perioden 2015–2050, mot 1 058 000 i huvudprognosen och  

1 299 000 i alternativet med hög invandring. Det är en skillnad på 241 000 

mellan det höga alternativet och huvudprognosen och en skillnad på 84 900 

personer mellan huvudprognosen och det låga alternativet. Vid en jämförelse 

mellan de två alternativa prognoserna beräknas antalet invandrade bli totalt 

326 000 fler under prognosperioden i prognosen med det höga invandrings-

antagandet än i prognosen med det låga antagandet. 

 
Diagram 26. Stockholms län – Antal invandrade efter olika invandringsantaganden 2015–2050 

 
I slutet av prognosperioden väntas befolkningen vara 3 258 000 personer enligt 

prognosen med hög invandring, 3 102 000 enligt huvudprognosen och 3 054 000 

enligt prognosen med låg invandring. Det är en skillnad på 156 000 mellan hög-

alternativet och huvudprognosen och 48 600 mellan lågalternativet och huvud-

prognosen. Folkmängden i prognosen med ett högt invandringsantagande beräk-

nas således bli 204 000 fler än i prognosen med ett lågt invandringsantagande. 
 
Diagram 27. Stockholms län – Folkmängd efter olika invandringsantaganden 2015–2050 
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Alternativa antaganden för inrikes inflyttning 

I det här avsnittet har två alternativa prognoser för inrikes inflyttning tagits fram; 

ett alternativ med låg inflyttning baserat på 2015 års riksprognos med låg netto-

invandring, samt ett alternativ med hög inflyttning baserat på 2015 års riksprog-

nos med hög nettoinvandring.12 Inrikes inflytt till Stockholms län beräknas uti-

från riksprognosen genom att en viss andel av rikets befolkning antas flytta till 

Stockholms län. I och med det påverkas länets inrikes inflyttning av antagandet 

om invandring till riket genom den multiregionala prognosmodellen. 

I den alternativa prognosen med hög inrikes inflyttning väntas inflyttningen bli 

59 400 personer år 2050 vilket är 9 800 personer fler än huvudantagandet. I al-

ternativet med låg inrikes inflyttning väntas inrikes inflyttningen bli 33 000 per-

soner per år vilket är en skillnad på 16 600 personer gentemot huvudantagandet. 

Vid en jämförelse mellan de alternativa prognoserna beräknas antalet inrikes in-

flyttade bli 26 300 fler år 2050 i prognosen med det höga antagandet än i progno-

sen med det låga antagandet. 

Anledningen till att den alternativa prognosen med det låga alternativet är 

väldigt låg är på grund av den kraftigt minskade invandringen till riket enligt 

riksprognosens scenario med låg nettoinvandring. Det låga scenariot bör bedö-

mas utifrån dess effekter på lång sikt.  

I prognosalternativet med låg inrikes inflyttning väntas folkmängden bli 

2 826 000 personer år 2050 medan den väntas bli 3 222 000 personer med hög 

inrikes inflyttning. I huvudantagandet väntas folkmängden bli 3 102 000 perso-

ner. Huvudantagandet ligger närmare det höga alternativet än det låga alterna-

tivet. Mellan de två alternativa prognoserna beräknas en skillnad på 396 000 

personer vid prognosperiodens slut.  

 
Diagram 28. Stockholms län – Antal inrikes inflyttade efter olika inflyttningsantaganden 2015–2050 

 
 
  

                                                 
12 Statistiska centralbyrån (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 
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Diagram 29. Stockholms län – Folkmängd efter olika inflyttningsantaganden 2015–2050 

 
 

Alternativa antaganden för inrikes utflyttning 

Till det här avsnittet har två alternativa prognoser för inrikes utflyttning tagits 

fram; ett högt alternativ där den procentuella ökningen av flyttriskerna mellan 

2013 och 2014 antas för varje prognosår och ett lågt alternativ där flyttriskerna 

för barnfamiljer och unga vuxna (0–40-åringar) sänks med 10 procent.  

    Enligt den alternativa prognosen med hög inrikes utflyttning kommer utflytt-

ningen att öka från 38 400 personer år 2015 till 50 300 personer år 2050, det är 

en ökning med 31 procent. Enligt det låga alternativet ökar utflyttningen till 

46 700 personer och enligt huvudprognosen ökar utflyttningen till 48 900 

personer per år. Den totala utflyttningen under hela prognosperioden beräknas 

bli 1 625 000 personer enligt det höga alternativet, 1 484 000 personer enligt det 

låga och 1 570 000 personer i huvudprognosen. Det skiljer 141 000 personer 

mellan det låga alternativet, där utflyttningsrisken för 0–40-åringar sänkts med 

10 procent, och det höga alternativet, där senaste årets procentuella ökning av 

utflyttningsriskerna använts. 
 

Diagram 30. Stockholms län – Antal inrikes utflyttade efter olika utflyttningsantaganden 2015–2050 
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Folkmängden beräknas bli 3 044 000 personer år 2050 enligt alternativet med 

höga utflyttningsrisker. Enligt huvudprognosen beräknas folkmängden bli 

3 102 000 personer och enligt det låga alterntivet för inrikes utflytt väntas 

folkmängden växa till 3 195 000 personer. Det skiljer 151 000 personer i folk-

mängd mellan det höga och det låga alternativet. 
 
Diagram 31. Stockholms län – Folkmängd efter olika utflyttningsantaganden 2015–2050 

 
 

Ser man till 0–40-åringarna, det vill säga barnfamiljer och unga vuxna, beräknas 

den åldersgruppen öka i antal fram till slutet av 2020-talet för att därefter vara 

stabil kring ungefär 1 450 000 för huvudprognosen och sedan i mitten av 2030-

talet öka i förändringstakt. Enligt huvudprognosen beräknas det finnas 1 559 000 

personer år 2050 i åldrarna 0–40 år. Motsvarande siffra för den alternativa prog-

nosen med höga utflyttningsrisker beräknas bli 1 525 000 och 1 626 000 personer 

enligt det låga alternativet. 
 
Diagram 32. Stockholms län – Folkmängd 0-40 år efter olika utflyttningsantaganden 2015–2050 
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